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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА  

БВП Брутен вътрешен продукт 
БДС Брутна добавена стойност 
ВОМР Водено от общността местно развитие 
ЕС Европейски съюз 
ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

ЕС в България 
КВЗ Коефициент на възрастова зависимост 
МЗС Малки земеделски стопанства 
МИГ Местна инициативна група 
МСП Малки и средни предприятия 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
НСИ Национален статистически институт  
ОИЦ Областен информационен център 
ОП НОИР Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 
ОПР Общински план за развитие 
ОП РЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
ОСПЛРДУ Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 
ОССЗ Областна служба за съвети в земеделието 
ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 
ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 
ПЧП Публично-частно партньорство 
РАО "Тракия" Регионална асоциация на общини "Тракия" 
СГО Структури на гражданското общество 
ЗРР Закон за регионалното развитие 
ЯТПП  Ямболска търговско-промишлена палата 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на настоящия Доклад е да представи резултатите от последваща оценка за 
изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на Община "Тунджа" за периода 
2014-2020 г., основавайки се на съвременните практики за извършване на мониторинг 
и контрол на местни политики. 

Ролята на последващата оценка е да подпомогне цялостния процес на управление и да 
предостави рамка и насоки за актуализирането и реализирането на стратегическите и 
плановите документи през следващия програмен период (2021-2027 г.), като отчита 
постигания опит на Общината до момента. Оценката на практика е неразделна част от 
цикъла на стратегическо регионално планиране и има за цел не само да констатира 
нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки, но и да послужи като 
коректив на цялостния процес на развитие и управление на територията в бъдеще. 

Настоящата независима последваща оценка за изпълнението на Общинския план за 
развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. цели да даде добра основа за 
качествено планиране и последващо надграждане, като представя конкретни изводи и 
препоръки относно процесите на планиране, реализиране и отчитане на политиките за 
регионално и местно развитие на Община "Тунджа". 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Нормативна база 
От методологическа гледна точка, Общинските планове за развитие представляват 
средносрочни рамкови документи, определящи целите и приоритетите на регионалната 
политика за съответната Община. Общинският план за развитие за периода 2014-
2020 г. на Община "Тунджа" е основен документ за стратегическо регионално развитие 
на местно ниво. Документът е създаден в рамките на проект: "Ефективна координация 
и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община "Тунджа", 
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-35 от 
08.11.2013 г., по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, 
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дяловете му са 
разработени според Методическите указания за разработване на общински планове, 
като в него са отразени политиките в действащите европейски, национални, 
регионални и областни стратегически документи, имащи пряко или косвено отношение 
към регионалното развитие. Съгласно указанията на МРРБ, наблюдението на Плана се 
осъществява в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за 
регионалното развитие (ППЗРР). Съгласно изискванията на Закона за регионалното 
развитие (ЗРР), за изпълнението на всеки общински план за развитие се извършва 
последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на 
неговото действие. 

Документът, обект на анализа, очертава средносрочната перспектива за икономическо, 
социално, инфраструктурно и екологично развитие на Общината за период от седем 
години. Предмет на анализ и оценка са постигнатите резултати в процеса на 
изпълнение на стратегиите и плана за развитие с фокус ефективността и ефикасността 
на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното 
осигуряване на регионално и местно развитие. 

Последващата оценка включва: 

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 
2. Оценка на общото въздействие; 
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 
4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Резултатът от Оценката се отчита при оценка на изпълнението на Областната стратегия 
за развитие, Регионалния план за развитие и на Националната стратегия за регионално 
развитие. 

В ОПР 2014-2020 г. са разписани действия по наблюдението, оценката и 
актуализацията на Плана. Предмет на наблюдение, мониторинг и контрол на 
Общинския план за развитие е изпълнението на целите и приоритетите за развитие на 
Общината, съгласно конкретни физически и финансови индикатори. Разписаната 
Система за мониторинг и контрол на изпълнението на Общинския план включва 
органите за наблюдение и методите на тяхната работа; индикаторите за наблюдение; 
източниците на информация, начините и периодичността за събиране, обработка и 
анализирането на информацията; системата на докладване за изпълнението. Най-висш 
орган за мониторинг и контрол на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" е 
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Общинският съвет, който има правата и задълженията да изисква осигуряване на 
информация, данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по 
отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и местно 
общинско развитие; да извършва обсъждане и приемане на доклади, отнасящи се до 
мониторинга и контрола върху документите за стратегическо планиране на 
регионалното развитие, в частност Общинския план за развитие на Община "Тунджа" 
2014-2020 г. и други. Кметът на Община "Тунджа" организира мониторинга и контрола 
на изпълнението на ОПР, като резултатите от наблюдението на изпълнението се 
обобщават в Годишен доклад. Именно Годишните доклади за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на 
оценка на ОПР. 

Кметът на Общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет Доклад за 
резултатите от последваща оценка на изпълнението на ОПР. Общинският съвет 
осигурява дейностите по публичност и разпространение на резултатите от оценката. 

 

Информационно осигуряване 
Основната функция на Последващата оценка е да определи какво е постигнато спрямо 
планираното и каква е промяната в качеството на живот в общината. 

Извършването на последваща оценка на изпълнението на ОПР на Община "Тунджа" за 
периода 2014-2020 г., се базира на следните информационни източници: 

• Общински план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г.; 
• Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка на Общински план за 

развитие 2014-2020 г. на Община "Тунджа" за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.; 
• Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на 

Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. от 2017 г.; 
• Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общински план за 

развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г.; 
• Областна стратегия за развитие на Област Ямбол за периода 2014-2020 г.; 
• Доклад относно резултатите от извършена Междинна оценка за изпълнението на 

Областна стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020 г. към 31.12.2016 г.; 
• Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

Област Ямбол 2014-2020 г. от 2017 г.; 
• Различни стратегически и секторни документи на общинско и областно ниво;  
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• Справки и доклади на Областна администрация – Ямбол; 
• Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, 

съфинансирани от европейските фондове от ИСУН; 
• Справки от общинска администрация и Общински съвет – "Тунджа"; 
• Справки и данни от НСИ, НСОРБ и др. институции. 

 

Приложими методи 
Процесът на подготовка, разработване и приемане на Последващата оценка на ОПР на 
Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. преминава през следните основни етапи: 

 

За целите на последващата оценка са приложени следните методи за анализ: 

• Структуриране и съдържателно проучване на информацията; 
• Проследяване на изменението на стойностите на индикаторите спрямо базовия 

сценарий; 
• Идентифициране на тенденции по изследвани области; 
• Вторичен преглед на данни при идентифициране на противоречащи си 

тенденции и/или изводи; 
• Графично и таблично изобразяване на данни, факти, тенденции; 
• Експертни заключения относно изследваните области; 
• Дефиниране на слаби места и предложения за подобрение и оптимизиране на 

процеси. 

Проучване

Анализ и 
оценка

Съгласуване

Приключване
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Приложени са следните основни видове анализ: 

• Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от 
изпълнението на ОПР; 

• Анализ и оценка за степента на изпълнение, степента на постигане на 
заложените цели и индикатори; 

• Анализ на промените в контекста на плана за развитие; 
• Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на Плана 

чрез сравнение на данни, факти, показатели и резултати; 
• Анализ на инвестираните финансови ресурси спрямо предварително 

определените за постигане на заложените цели. Отчитане на ефективност и 
ефикасност на използваните ресурси. 
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ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И 
УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Общинският план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. е 
разработен в рамките на проект: "Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики в Община "Тунджа", финансиран по Договор 
за безвъзмездна финансова помощ №13-13-35 от 08.11.2013 г., по Оперативна 
програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Дейност 2 "Разработване на 
Общински план за развитие на община "Тунджа" 2014-2020 г. на база разработената 
Областна стратегия за развитие на Област Ямбол за същия период и Програма за 
управление на ОПР "Тунджа" 2014-2020 г." 

В съответствие с чл. 33, т. 1 от ЗРР е направена Междинна оценка на плана на 
изпълнението за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г. На основата на резултатите от 
междинната оценка е изготвен Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на 
Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. от 2017 г., който не отменя Плана, а само го 
допълва. В документа са отразени препоръките от Доклада от изготвената междинна 
оценка в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на 
регионалната политика в Република България. 

В Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. е 
формулирана следната визия за развитие на общината до 2020 г.: 

ОБЩИНА "ТУНДЖА" - СРЕДА НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ, 
ПРЕДОСТАВЯЩА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ С ВИСОКА СОЦИАЛНА СТОЙНОСТ, 
ПОВИШЕНА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ, ОБНОВЕНА СЕЛИЩНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНА СРЕДА, 
ОСНОВА ЗА ИНОВАТИВНО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И 

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ. 
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От визията произтичат четири приоритетни области: 

 

Разписаните цели и приоритети за развитие на Община "Тунджа" са организирани в 
следната йерархична съподчиненост: приоритетна област, стратегическа цел, 
приоритет, специфична цел, мярка, проект. 

Изведени са 4 стратегически цели за развитие, които са взаимосвързани и взаимно 
подкрепящи се: 

 

Приоритетна област 1: Устойчив икономически растеж и иновации

Приоритетна област 2: Жизнен стандарт и качество на живот

Приоритетна област 3: Техническа инфраструктура и околна среда

Приоритетна област 4: Териториално сътрудничество и сближаване.

Стратегическа цел 1 – Реализиране на икономически растеж, основан на 
местния природен, културен и демографски потенциал, чрез иновации 
във водещите икономически дейности.

Стратегическа цел 2 – Подобряване на условията за живот, социалните
услуги и личната сигурност.

Стратегическа цел 3 – Развитие на техническа инфраструктура, водеща 
до растеж и опазване на околната среда.

Стратегическа цел 4 – Стартиране на териториални инициативи за 
сближаване.
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Четирите приоритетни области представляват областите за действие, в които следва да 
се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през анализирания 
програмен период. Всяка област притежава приоритети, като всеки приоритет включва 
съответни специфични цели, за изпълнението на които са определени конкретни мерки 
и проекти, които формират Програмата за реализация на ОПР. 

 

Приоритетна област 1: Устойчив икономически растеж и 
иновации 
По Приоритетна област 1: Устойчив икономически растеж и иновации е формулирана 
следната Стратегическа цел: Реализиране на икономически растеж, основан на 
местния природен, културен и демографски потенциал, чрез иновации във водещите 
икономически дейности. Тя съответства на общоприетия европейски принцип на 
икономическо сближаване на всички териториални нива в рамките на ЕС. Тази цел е 
насочена към сближаване на т.нар. вътрешнорегионално ниво (между общините в 
отделните райони и области) и оползотворяване на местния потенциал за 
икономическо развитие на Община "Тунджа", посредством реализацията на редица 
конкретни мерки и дейности, които да създадат условия за повишаване на 
конкурентоспособността на местната икономика, за привличане на инвестиции, и за 
развитие на приоритетни икономически дейности и отрасли. 

Формулирани са 4 приоритета за изпълнение: 

Приоритет 1.1.: Повишаване конкурентоспособността и иновативността на 
местната икономика; 

Приоритет 1.2.: Създаване на благоприятни условия за привличане на 
инвестиции. Развитие на партньорства; 

Приоритет 1.3.: Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм; 

Приоритет 1.4.: Развитие на модерно и конкурентоспособно земеделие. 

Приоритет 1.1 – Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната 
икономика е насочен към създаване на условия за развитие на предприемаческа 
дейност на територията на общината чрез целенасочена подкрепа за проектни 
предложения, целящи създаване на иновативна среда. 

Приоритетът включва: 
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• Специфична цел 1.1.1 – Създаване на иновативна среда, подкрепяща 
предприемаческите инициативи в община "Тунджа": 

o Мярка 1.1.1.1 – Подкрепа за инициативи на СГО (структурите на 
гражданското общество), насочени към обучения, преквалификация, 
разпространение на добри практики и информация сред предприемачите 
и работната сила от община "Тунджа" 

▪ Подмярка 1.1.1.1.1.: Организиране на обучения за 
предприемачество в областта на земеделието и животновъдството 

Индикативната стойност на тази подмярка е 340 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорниците за 
изпълнението на подмярката са Община "Тунджа", МИГ – "Тунджа" и други 
организации. През периода на реализация на дейностите от 2015 г. до 2020 г., 
техническото изпълнение се изразява в: провеждане на обучения по СВОМР - МИГ 
"Тунджа", подмярка 19.4 ПРСР; обучения, информационни срещи, семинари и др., 
организирани от Община "Тунджа", ОССЗ (Областна служба за съвети в земеделието), 
ЯТПП (Ямболска търговско – промишлена палата), ОИЦ - Ямбол (Областен 
информационен център - Ямбол) и др. Разходите за финансовото изпълнение се 
равняват на 104 860 лв. 

▪ Подмярка 1.1.1.1.2.: Организиране на обучения за 
предприемачество и услуги в областта на туризма и ВЕИ 

Индикативната стойност на тази подмярка е 340 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорниците за 
изпълнението на подмярката са Община "Тунджа" и други организации. През периода 
на реализация от 2016 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
провеждане на обучения по СВОМР – МИГ – "Тунджа", подмярка 19.4 ПРСР; обучения, 
информационни срещи, семинари и др., организирани от Община "Тунджа", ОССЗ, 
ЯТПП, ОИЦ - Ямбол и др. Разходите за финансовото изпълнение се равняват на 
103 500 лв. 

▪ Подмярка 1.1.1.1.3.: Организиране на обучения и семинари за 
популяризиране на мерките на ПРСР 

Индикативната стойност на тази подмярка е 340 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорниците за 
изпълнението на подмярката са Община "Тунджа" и други организации. През периода 
на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
организиране на обучения по СВОМР – МИГ – "Тунджа", подмярка 19.4 ПРСР; 
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обучения, информационни срещи, семинари и др., организирани от Община "Тунджа", 
ОССЗ, ЯТПП, ОИЦ - Ямбол и др. Разходите за финансовото изпълнение се равняват на 
103 780 лв. 

▪ Подмярка 1.1.1.1.4.: Организиране на обучения в областта на 
селските райони и свързаните дейности 

Индикативната стойност на тази подмярка е 340 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорниците за 
изпълнението на подмярката са Община "Тунджа" и други организации. През периода 
на реализация от 2015 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
организиране на обучения по СВОМР – МИГ – "Тунджа", подмярка 19.4 ПРСР; 
обучения, информационни срещи, семинари и др., организирани от Община "Тунджа", 
ОССЗ, ЯТПП, ОИЦ - Ямбол и др. Разходите за финансовото изпълнение се равняват на 
103 850 лв. 

o Мярка 1.1.1.2.: Подкрепа за инициативи на СГО, насочени към опазването 
на околната среда, културното наследство и традициите в населените 
места от община "Тунджа" 

▪ Подмярка 1.1.1.2.1.: Подобряване на материално-техническата база 
и капацитета на читалищата за съхранение на културното 
наследство и създаването на проекти 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорни за изпълнението на 
подмярката са Община "Тунджа" и СГО. През периода на реализация от 2014 г. до 2020 
г. техническото изпълнение се изразява в: обявяване на процедури и кандидатстване 
по СВОМР – МИГ – "Тунджа", мярка 7.2; СМР МИГ – "Тунджа" мярка 321; финансиране 
с бюджетни средства. Разходите за финансовото изпълнение се равняват на 
1 982 280 лв. 

▪ Подмярка 1.1.1.2.2.: Организиране на културни инициативи и 
събори, основани на нематериалното културно наследство 

Индикативната стойност на тази подмярка е 700 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорна за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в: реализирането на проекти на Община 
"Тунджа" и НПО по мярка 20 от Стратегията за ВОМР на МИГ – "Тунджа"; проект на МИГ 
– "Тунджа" по подмярка 19.3 от ПРСР; Проект "Тунджа - Традиции и иновации", 
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финансиран от ОПРР, вкл. устойчивост; проекти, свързани с председателството на 
България на ЕС; проекти по СМР МИГ – "Тунджа", мярка 313. 

По проект "Празници. Тунджа - Традиции и иновации", финансиран по ОПРР, са 
организирани поредица от културни събития и инициативи, основани на 
нематериалното културно наследство - концерти "Всички на мегдана", "Огънят на 
поколенията" и др. 

През 2018 г. Община "Тунджа" е изпълнила 4 проекта, финансирани чрез НСОРБ по 
грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното 
измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС": "Европейските уроци за 
местната общност", "Хиляда кукерски хлопки за Българското председателство", "Да 
нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за 
Председателството" и "Българските традиции в контекста на Българското 
председателство и Европейския съюз" на обща стойност 20 000 лв. 

Разходите за финансовото изпълнение се равняват на 863 570 лв. 

o Мярка 1.1.1.3.: Създаване на индустриални зони и логистични паркове в 
землищата на населени места от община "Тунджа" 

▪ Подмярка 1.1.1.3.1.: Изграждане на индустриална зона "Кабиле" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 000 лв. Източниците на 
финансиране и отговорниците за изпълнението на подмярката са частни инвеститори. 
През периода на реализация от 2017 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява 
в изграждането на логистични центрове и бази на територията на общината. Разходите 
за финансовото изпълнение възлизат на 100 000 000 лв. 

▪ Подмярка 1.1.1.3.2.: Изграждане на индустриална зона, 
с. Хаджидимитрово 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източниците на финансиране и 
отговорниците за изпълнението на подмярката са Община "Тунджа" и частни 
инвеститори. През периода на реализация от 2018 г. до 2020 г. техническото 
изпълнение се изразява в реализацията на проекти за неземеделски бизнес дейности, 
финансирани от ПРСР и ОПИК чрез СВОМР на МИГ – "Тунджа". Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 1 500 000 лв. 

▪ Подмярка 1.1.1. 3.3.: Изграждане на индустриална зона, с. Окоп 

Индикативната стойност на тази подмярка е 300 000 лв. Източниците на финансиране и 
отговорниците за изпълнението на подмярката са Община "Тунджа" и частни 
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инвеститори. През периода на реализация на ОПР от 2014 г. до 2020 г. в техническото 
изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 1.1.1.3.3.: Публично-частен проект за изграждане на 
тържище за риба и земеделски стоки в община "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източниците на финансиране 
и отговорниците за изпълнението на подмярката са Община "Тунджа" и частни 
инвеститори. През периода на реализация от 2018 г. до 2020 г. техническото 
изпълнение се изразява в изпълнението на подготвителни и съпътстващи дейности на 
проекти по СМР на МИГ – "Тунджа" за развитие на селскостопански и бизнес дейности; 
проекти на бизнеса и земеделски производители по ПРСР по мерки 121, 123, 311, 
подмярка 4.1, подмярка 6.1, подмярка 6.3 (съгласно междинна оценка на ОПР). 
Разходите за финансовото изпълнение се равняват на 10 981 000 лв. 

Приоритет 1.2 – Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции. 
Развитие на партньорства: стремежът към създаване на благоприятен инвестиционен 
климат в община "Тунджа" играе роля на един от основните фактори за повишаване 
конкурентоспособността на територията. В процеса на привличане на инвестиции, 
общината се конкурира с множество други общини, голяма част от които се отличават с 
по-добра инвестиционна атрактивност. Във връзка с това, Приоритет 1.2 е насочен към 
развитие на подходяща среда, предоставяща административни облекчения за бизнеса, 
повишаване на информационната обезпеченост по отношение възможностите за 
инвестиционна дейност. Неотменен структурен елемент на приоритета се явява и 
реализацията на мерки за развитие на успешни партньорски инициативи между 
заинтересовани страни на различни териториални нива. 

Приоритетът включва: 

• Специфична цел 1.2.1: Подобряване на административните услуги за бизнеса и 
реализиране на успешни партньорства: 

o Мярка 1.2.1.1.: Създаване на експертен екип към Община "Тунджа" в 
подкрепа на местната администрация при реализирането на проекти с 
инвестиционен характер 

▪ Подмярка 1.2.1.1.1.: Провеждане на обучение за управление на 
инвестиционни проекти за общинска администрация 

Индикативната стойност на тази подмярка е 180 000 лв. Източник на финансиране е 
ОП "Добро управление", а отговорна за изпълнението на подмярката е Община 
"Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2015 г. техническото изпълнение 
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се изразява в: изпълнението на проект по ОПАК, свързан с провеждането на 
специализирани обучения. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
90 000 лв. 

▪ Подмярка 1.2.1.1.2.: Иницииране създаването на организация на 
земеделски производители по ЗЮЛНЦ с участие на Община 
"Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 150 000 лв. Източниците на финансиране 
са Община "Тунджа", Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник 
за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

o Мярка 1.2.1.2.: Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на 
изследванията на иновативни земеделски и горски продукти 

▪ Подмярка 1.2.1.2.1.: Реализиране на научни изследвания чрез 
партньорски споразумения с ВУЗ в областта на биоземеделието и 
иновативни продукти 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източниците на финансиране 
са Община "Тунджа", Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник 
за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 1.2.1.2.2.: Реализиране на научни изследвания чрез 
партньорски споразумения с ВУЗ в областта на животновъдството и 
иновативни продукти 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източниците на финансиране 
са Община "Тунджа", Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник 
за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са изпълнени резултати. 

o Мярка 1.2.1.3.: Реализиране на инициативи и партньорства със СГО, 
подкрепящи комуникацията с организации на инвеститори и 
работодатели 

▪ Подмярка 1.2.1.3.1.: Участие в национални изложения, 
конференции и консултации в секторите "Земеделие" и 
"Животновъдство" 
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Индикативната стойност на тази подмярка е 200 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорни за изпълнението на 
подмярката са Община "Тунджа", неправителствените организации и бизнеса. През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в 
участие на винарни изби с подкрепата на Общината в изложения за 
винопроизводители. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 200 000 лв. 

▪ Подмярка 1.2.1.3.2.: Участие в национални изложения, 
конференции и консултации в секторите "Алтернативен туризъм" и 
ВЕИ 

Индикативната стойност на тази подмярка е 200 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорниците за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа", неправителствените организации и 
бизнеса. През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се 
изразява в: Проект "Тонзос - магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа 
дестинация, ОПРР и включително устойчивост - участие на членове на Екипа за 
организация и управление в национални и международни изложения и конференции. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 100 000 лв. 

Приоритет 1.3 – Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм: 
Територията на община "Тунджа" притежава потенциал за развитие на различни 
видове туризъм, който към момента може да се определи като неоползотворен в 
достатъчна степен. В ОПР е отчетен съществуващият потенциал и е взет под внимание 
един от общоприетите европейски принципи за развитие на алтернативен 
екологосъобразен туризъм, в неговата роля на изключително перспективна ниша в 
туристическото търсене и предлагане. В периода 2014-2020 г., Общината е насочила 
своите усилия към осигуряване на благоприятна среда и създаване на възможности за 
практикуване на различни алтернативни видове туризъм. От важно значение е 
първостепенното отчитане на екологичния фактор и стриктното спазване на 
екологичните норми на поведение. 

Приоритетът включва: 

• Специфична цел 1.3.1: Оползотворяване на съществуващия потенциал за 
алтернативни форми на туризъм: 

o Мярка 1.3.1.1.: Подкрепа за проекти, създаващи условия за включване в 
туристически маршрути на защитени и културни обекти на територията на 
община "Тунджа" 
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▪ Подмярка 1.3.1.1.1.: Изграждане, оборудване и организиране на 
дейността на Общински туристически и информационен център в с. 
Кабиле 

Индикативната стойност на тази подмярка е 390 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорна за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2015 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в: изграждане и поддържане на посетителски 
център за целите на Националния археологически резерват "Кабиле" по проект 
"Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол"; 
поддържане и представяне на експозиции в Общински център за изкуство и 
извънучилищни дейности, с. Кабиле; посетителски център в с. Генерал Инзово СВОМР -
МИГ – "Тунджа", мярка 7.5. Разходите за финансовото изпълнение се равняват на 
688 040 лв. 

▪ Подмярка 1.3.1.1.2.: Изграждане, оборудване и организиране на 
дейността на посетителски център в Лесопарк "Бакаджик" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 390 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорна за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2015 г. 
техническото изпълнение се изразява в изграждане на посетителски център по проект 
"Зелено бъдеще", финансиран от Програмата за ТГС България - Турция. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 390 000 лв. 

▪ Подмярка 1.3.1.1.3.: Разработване на схеми, маршрутизиране и 
изграждане на веломаршрути, екопътеки, заслони и друга 
прилежаща инфраструктура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 390 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорна за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в: изграждане на туристическа инфраструктура 
на лесопарк "Бакаджик" по проект "Зелено бъдеще", ТГС България - Турция. Разходите 
за финансовото изпълнение възлизат на 200 000 лв. 

▪ Подмярка 1.3.1.1.4.: Разработване на Маркетингова стратегия за 
алтернативен туризъм, информационни материали, система за 
електронни резервации на Община "Тунджа" 
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Индикативната стойност на тази подмярка е 390 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорниците за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 
г. до 2016 г. техническото изпълнение се изразява в: реализацията на проект "Тонзос - 
магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация, ОПРР, включително и 
неговата устойчивост; изпълнението на проект "Зелено бъдеще", по Програмата за ТГС 
България - Турция. По проектите са разработени и отпечатани информационни 
материали. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 200 000 лв. 

o Мярка 1.3.1.2.: Подкрепа на инициативи за обновление и добавяне на 
стойност към природни и културни обекти на територията на община 
"Тунджа" с туристическа значимост 

▪ Подмярка 1.3.1.2.1.: Картотекиране, обследване, изготвяне на 
информационни материали и изработване на маршрути на 
туристическите обекти в общината - могили, крепостни валове, 
религиозни храмове и местности, пещери и др. 

Индикативната стойност на тази подмярка е 390 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението 
на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2016 г. 
техническото изпълнение се изразява в: изпълнението на дейности по проект "Тонзос- 
магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация, ОПРР, включително 
устойчивост; изпълнението на дейности по проект "Зелено бъдеще", ТГС България - 
Турция. 

По проект "Тонзос - магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация, 
финансиран по ОПРР, са разработени маршрути на туристическите обекти в общината, 
които са отпечатани в информационни материали - двуезична брошури, дипляни и др. 
Изработени са маршрутни карти, които са разположени на оживени обществени места. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 300 000 лв. 

▪ Подмярка 1.3.1.2.2.: Създаване, организиране и пазарно 
предлагане на комбинирани туристически пакети (20 броя пакета) 
за алтернативен туризъм на територията на община "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 150 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорниците за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа", НПО и бизнеса. През периода на 
реализация от 2014 г. до 2016 г. техническото изпълнение се изразява в: изпълнението 
на конкретни тематично обвързани дейности по проект "Тонзос - магията на Тунджа" - 
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маркетинг на туристическа дестинация, ОПРР, включително устойчивост; реализацията 
на част от дейностите по проект "Зелено бъдеще", ТГС България - Турция. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 150 000 лв. 

▪ Подмярка 1.3.1.2.3.: Реставрация, консервация и експониране на 
средновековния пограничен вал "Еркесията" като паметник на 
културата 

Индикативната стойност на тази подмярка е 390 000 лв. Източници на финансиране са: 
бюджетът на Община "Тунджа", Оперативните програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 1.3.1.2.4.: Реставрация, консервация и експониране на 
антични и средновековни паметници в местността "Манастирски 
възвишения" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 390 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението 
на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2017 г. до 2018 г. 
техническото изпълнение се изразява във възстановяване на църковен храм и 
прилежаща инфраструктура - частен проект с подкрепата на Общината. Разходите за 
финансовото изпълнение се равняват на 100 000 лв. 

▪ Подмярка 1.3.1.2.5.: Популяризиране на праисторическото селище 
"Драма" като едно от най-древните поселения в Европа 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорна за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2018 до 2019 г. 
техническото изпълнение се изразява в разработване на техническа и проектна 
документация за изграждане на посетителски център. Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 20 000 лв. 

▪ Подмярка 1.3.1.2.6.: Популяризиране на с. Кабиле като 
туристическа дестинация 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението 
на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2017 г. до 2018 г. 
техническото изпълнение се изразява в реализацията на проект "Разширяване на 
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фестивали с иновативни подходи", финансиран по Програмата за ТГС България - 
Турция. Основните цели на проектното предложение са: укрепване на потенциала на 
туризма чрез иновативни методи за насърчаване и повишаване на привлекателността 
на фестивалите и подобряване на трансграничното сътрудничество. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 100 000 лв. 

o Мярка 1.3.1.3.: Реализиране на публично-частни партньорства с цел 
създаване на туристически атракциони и анимации с висока добавена 
стойност 

▪ Подмярка 1.3.1.3.3.: Изграждане на аквапарк "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източниците на финансиране 
са от частен инвеститор, а отговорни за изпълнението на подмярката са частни 
инвеститори с подкрепата на Община "Тунджа". През периода на реализация от 2019 г. 
до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: изграждане на аквапарк вила 
"Тракия", с. Симеоново. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 1 000 000 
лв. 

o Мярка 1.3.1.4.: Подкрепа на инициативи и проекти, водещи до 
подобряване на достъпа до информация за туристическото предлагане в 
общината 

▪ Подмярка 1.3.1.4.1.: Създаване на виртуален уеб базиран 
туристически информационен център и разработване на мобилни 
приложения, популяризиращи обекти в община "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 80 000 лв. Източниците на финансиране са 
Оперативните програми и други донорски програми, а отговорна за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2016 г. 
техническото изпълнение се изразява в изпълнението на специфични дейности по 
проект "Тонзос - магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация", 
финансиран по ОПРР - изработване, представяне и тиражиране на 3D продукт, 
включително устойчивост; изпълнението на дейности по проект "Зелено бъдеще", ТГС 
България - Турция, включително устойчивост - поддържане на посетителски център и 
информационен туристически сайт. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
120 000 лв. 

Приоритет 1.4 – Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие: 
Природноресурсният потенциал и производствените традиции на местните жители 
създават отлична предпоставка за развитието на земеделието в общината. 
Наблюдаваните понастоящем особености, свързани с възможностите за реализация на 
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продукцията на земеделския пазар, недостатъчната степен на модернизация и 
конкурентоспособност на производството, оказват задържащ ефект върху развитието 
на отрасъла. Преодоляването на тези проблеми се свързва с необходимостта от 
осъществяване на конкретни мерки и дейности, които да създадат благоприятна среда 
за оптимално оползотворяване на съществуващия потенциал за развитие. Във връзка с 
това, този приоритет се явява ключов в стремежа към повишаване 
конкурентоспособността на база собствения потенциал на територията. 

Приоритетът включва: 

• Специфична цел 1.4.1: Повишаване на добавената стойност от земеделските и 
горски продукти: 

o Мярка 1.4.1.1.: Подкрепа на инициативи и проекти, подобряващи средата 
на пазарно предлагане на земеделски и животински продукти 

▪ Подмярка 1.4.1.1.1.: Публично-частен проект за изграждане на 
организирани пазари за пресни земеделски стоки в землищата на 
селата Хаджидимитрово и Кабиле с излаз на АМ "Тракия" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 800 000 лв. Източниците на финансиране 
са Община "Тунджа" и частни инвеститори, а отговорна за изпълнението на подмярката 
е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2018 г. до 2020 г., техническото 
изпълнение се изразява в: разработването на проект на Община "Тунджа" за създаване 
на регионална марка в т.ч. и на 2 малки местни тържища за сертифицирани продукти 
към СВОМР на МИГ – "Тунджа" - мярка 20. Разходите за финансовото изпълнение 
възлизат на 30 000 лв. 

o Мярка 1.4.1.2.: Подкрепа за проекти, оптимизиращи земеползването в 
нископродуктивни терени чрез залесяване и други лесоустройствени 
мероприятия 

▪ Подмярка 1.4.1.2.1.: Почистване, презалесяване и създаване на 
депо за съхранение на дървесина 

Индикативната стойност на тази подмярка е 580 000 лв. Източниците на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението 
на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в дейности по почистване и презалесяване, 
финансирани от общинския бюджет. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
350 000 лв. 
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▪ Подмярка 1.4.1.2.2.: Предотвратяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източник на финансиране е 
ПРСР м. 8.3, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени 
резултати. 

▪ Подмярка 1.4.1.2.3.: Възстановяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източник на финансиране е 
ПРСР м. 8.4, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в 
реализацията на проект по СМР на МИГ – "Тунджа", мярка 226 - Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности, включително устойчивост. 
По проекта са изработени и монтирани наблюдателни пунктове в горските територии 
на селата Драма, Каравелово, Голям манастир, Победа, Търнава, Меден кладенец. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 200 000 лв. 

▪ Подмярка 1.4.1.2.4.: Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източник на финансиране е 
ПРСР м. 8.6, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 до 2020 г., в техническото изпълнение не са отчетени 
резултати. 

o Мярка 1.4.1.3.: Подкрепа за проекти, насочени към развитие на 
оранжерийно зеленчукопроизводство, трайни насаждения и култури с 
нови приложения 

▪ Подмярка 1.4.1.3.1.: Публично-частен проект между организация на 
зеленчукопроизводители и Община "Тунджа" за изграждане на 
модерен масив за интензивно зеленчукопроизводство 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 900 000 лв. Отговорник за изпълнението 
на подмярката е Община "Тунджа" и представители на бизнеса. През периода на 
реализация от 2015 г. до 2020 г., техническото изпълнение се изразява в: проекти на 
земеделски производители и преработватели към СВОМР на МИГ – "Тунджа" - мярка 
4.1. и мярка 4.2. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 1 000 000 лв. 
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o Мярка 1.4.1.4.: Подкрепа за проекти, повишаващи модернизацията на 
земеделските стопанства 

▪ Подмярка 1.4.1.4.1.: Обучения по мярка 121 на ПРСР 

Индикативната стойност на тази подмярка е 135 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ОП "Добро управление", други оперативни програми и други 
донорски програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". 
През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява 
в: организиране на обучения в рамките на изпълнението на СВОМР на МИГ – "Тунджа", 
подмярка 19.4 на ПРСР; обучение на земеделски производители за кандидатстване с 
проекти по мярка 4.1 на ПРСР; обучения, информационни срещи, семинари и други, 
организирани от Община "Тунджа", ОССЗ, ЯТПП, ОИЦ - Ямбол и други. Разходите за 
финансовото изпълнение се равняват на 101 620 лв. 

o Мярка 1.4.1.5.: Подкрепа на инициативи на СГО и земеделски организации 
насочени към трансфер на технологии и "ноу-хау" в областта на 
биологичното земеделие 

▪ Подмярка 1.4.1.5.1.: Публично-частен проект между организация на 
зеленчукопроизводители, ВУЗ и Община "Тунджа" за създаване на 
център за обмен на технологии и добри практики в земеделието 

Индикативната стойност на тази подмярка е 580 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ОП НОИР и СГО, а отговорник за изпълнението на подмярката е 
Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г., в техническото 
изпълнение не са отчетени резултати. 

 

Приоритетна област 2: Жизнен стандарт и качество на 
живот 
По Приоритетна област 2: Жизнен стандарт и качество на живот е формулирана 
следната Стратегическа цел: Подобряване на условията за живот, социалните услуги и 
личната сигурност. Тя е насочена към повишаване стандарта и качеството на живот на 
местните жители посредством създаване на условия за реализация на човешките 
ресурси, както и предоставяне на висококачествени социални услуги, осигуряване на 
лична и обществена сигурност. Обобщенията от извършения анализ на структурната и 
пространствена организация на обектите на здравната, социалната, образователната и 
културната инфраструктура, са изключително важен индикатор за качеството на живот 
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на населението. Във връзка с това, йерархично обоснованите приоритети, специфични 
цели и мерки, са насочени към подобряване състоянието на посочената 
инфраструктура, с цел повишаване качеството и удовлетвореността на жителите от 
предоставяните услуги. Дефинираната стратегическа цел съответства на един от 
основните европейски принципи за повишаване стандарта (заетост, доходи, 
потребление, екология) и качеството на живот на населението (образование, 
здравеопазване, социални услуги, култура). 

Формулирани са 5 приоритета за изпълнение: 

Приоритет 2.1.: Подобряване качеството на образованието и създаване на 
условия за развитие на младите хора; 

Приоритет 2.2.: Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на 
бедността и риска от социална изолация; 

Приоритет 2.3.: Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване 
достъпа до обектите на здравната инфраструктура; 

Приоритет 2.4.: Развитие на културата и културните институции. Опазване, 
популяризиране и развитие на културното наследство; 

Приоритет 2.5.: Повишаване на административния капацитет и ефективността 
на публичните услуги за гражданите и бизнеса. 

Приоритет 2.1 – Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за 
развитие на младите хора: качеството на предоставяните образователни услуги и 
равният достъп до обектите на образователната инфраструктура имат изключително 
важно значение за конкурентоспособността и съществуващите възможности за 
професионална реализация на младите хора. Формулираният приоритет за 
повишаване качеството на образованието съответства на отчетената необходимост от 
подобряване състоянието на обектите на разглеждания вид инфраструктура, както и за 
създаване на равноправни възможности за получаване на качествено образование в 
рамките на общината. 

Приоритетът включва: 

• Специфична цел 2.1.1: Модернизиране на общинската образователна 
инфраструктура: 
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o Мярка 2.1.1.1. Реализиране на проекти за ремонт, обновление и 
енергийна ефективност на училища и детски заведения - публична 
общинска собственост 

▪ Подмярка 2.1.1.1.1: Ремонт, обновление и мерки за енергийна 
ефективност на учебни заведения от общинската инфраструктура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 400 000 лв. Източници на финансиране 
са Оперативните програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението 
на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в: проект на Община "Тунджа" към СВОМР на 
МИГ – "Тунджа" по мярка 7.2. - Обединено училище "Васил Левски", с. Тенево; проект 
по ПРСР за образователна инфраструктура - ремонт на Основно училище "Св. Св. Кирил 
и Методий", с. Бояджик; Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица - 
саниране и отоплителна инсталация с финансиране чрез бюджета на Общината; 
публична инвестиционна програма – проект за саниране и отоплителна инсталация 
Основно училище "Христо Ботев", с. Кукорево; други инвестиции в образователната 
инфраструктура - общински бюджет (съгл. междинна оценка). 

"Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно 
значение. Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОбУ "Васил Левски", с. 
Тенево, Община "Тунджа" по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-
19.249 – МИГ – "Тунджа" - Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". 

"Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище "Св. Св. Кирил и 
Методий", с. Бояджик, Община "Тунджа" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
7.002 – по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие 
на селските райони. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 1 496 000 лв. 

▪ Подмярка 2.1.1.1.2: Ремонт, обновление и мерки за енергийна 
ефективност на детските заведения от общинската инфраструктура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в: проект на Община "Тунджа" към СВОМР на 
МИГ – "Тунджа" по мярка 7.2. – ДГ, с. Крумово; ПИП – ДГ, с. Кукорево; ПИП – ДГ, с. 
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Хаджидимитрово; благоустрояване на образователна инфраструктура - общински 
бюджет. 

"Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно 
значение - Основен ремонт на детска градина в с. Крумово по Програма за развитие на 
селските райони, BG06RDNP001-19.249 – МИГ – "Тунджа" - Мярка 7.2. "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура". Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 2 690 000 лв. 

▪ Подмярка 2.1.1.1.3: Изграждане и рехабилитация на спортни бази в 
училищата от общинската инфраструктура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в: изпълнение на проект на Община "Тунджа" към 
СВОМР на МИГ – "Тунджа" по мярка 7.2. - Изграждане на спортни площадки в училища; 
изграждане на физкултурен салон ОУ, с. Веселиново. 

"Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна 
площадка в с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка в с. Кукорево, Община 
"Тунджа" по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.249 – МИГ -
Тунджа - Мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура". Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 884 000 лв. 

o Мярка 2.1.1.2. Реализиране на проекти за доставка на учебни мебели и 
учебно оборудване в училищата и детските заведения общинска публична 
собственост 

▪ Подмярка 2.1.1.2.1: Доставка на оборудване, учебни мебели, 
учебни материали и оборудване на училища и целодневни детски 
градини от общинската инфраструктура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 600 000 лв. Източници на финансиране са 
бюджетът на Община "Тунджа", Министерство на образованието и науката, Оперативни 
програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е 
Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото 
изпълнение се изразява в: реализиране на проекти на Община "Тунджа" и училища, 
финансирани от ОП НОИР чрез СВОМР на МИГ – "Тунджа"; проекти на Община 
"Тунджа" по ОП НОИР и ОП РЧР; проекти, финансирани по националните програми на 
МОН. 
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Изпълнени са следните проекти – "Заедно" - споделена грижа за предучилищно 
образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в 
малките населени места от селски тип" по ОП НОИР - подкрепа за предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение; Проект "Хоризонти" - 
чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени 
места от селски тип" по ОП НОИР, BG05M2OP001-3.002 - образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила; Проект "КОМПАС" – Интегрирани мерки за социално включване в малките 
населени места в община "Тунджа", финансиран по "Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование" – Компонент 1, финансиране в частта по ОП НОИР; Проект "Дъга на 
толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в 
детските заведения от община "Тунджа", финансиран по ОП РЧР, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051Р001-4.1.05 "Образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". Оборудване е 
доставено и по проект "Палитра" за Центъра за иновации и детско развитие "Тунджа" в 
с. Козарево през 2020 г. (в т.ч. маси, столчета, мека мебел, библиотечни шкафове). 

Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 3 788 000 лв. 

o Мярка 2.1.1.3. Реализиране на проекти за оптимизация и модернизация 
на транспорта на пътуващите ученици 

▪ Подмярка 2.1.1.3.1: Гарантиране достъпа на учениците в 
задължителна училищна възраст до общинските средищни училища 
и на децата в задължителна предучилищна възраст до общинските 
детски заведения чрез осигуряване на нови транспортни средства - 
нови училищни автобуси 

Индикативната стойност на тази подмярка е 300 000 лева. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", МОН, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: доставка на 
интегрирани услуги по Проект за социално включване, финансиран от Световната 
банка, вкл. доставка на автобус за транспорт на деца до детските градини и деца с 
увреждания до центрове за социални услуги; проекти по програми на МОН за 
осигуряване на автобуси за СУ "Паисий Хилендарски", с. Скалица, ОбУ "Васил Левски", 
с. Тенево. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 840 060 лв. 
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o Мярка 2.1.1.4. Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса, насочени към 
професионално обучение в областите "Земеделие", "Биоземеделие", 
"Животновъдство" и "Алтернативен туризъм" 

▪ Подмярка 2.1.1.4.1: Публично-частен проект за създаване на 
обучителен център по биоземеделие, животновъдство и 
алтернативен туризъм 

Индикативната стойност на тази подмярка е 380 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", частни инвестиции, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2018 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в 
изграждане на оборудване на база за професионална подготовка по лозаро-винарство 
на СУ, с. Скалица, с участието на Общината, учебното заведение, винарна изба "Балар 
АД", Висше аграрно училище - Пловдив, МОН. Разходите за финансовото изпълнение 
възлизат на 300 000 лв. 

▪ Подмярка 2.1.1.4.2: Създаване на условия за професионално 
обучение и професионална квалификация в общинската 
образователна структура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 380 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2017 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изграждане на учебен център 
за професионално обучение за целите на ОбУ, с. Тенево - частен инвеститор 
"Палфингер" с подкрепата на Общината. Разходите за финансовото изпълнение 
възлизат на 400 000 лв. 

• Специфична цел 2.1.2: Създаване на условия за придобиване на средно 
образование в училища от община "Тунджа": 

o Мярка 2.1.2.1. Реализиране на проект за ремонт, обновление и енергийна 
ефективност на училища в населени места с демографски потенциал за 
развитие и съществуване на средно общообразователно училище 

▪ Подмярка 2.1.2.1.1: Преобразуване, ремонт, преоборудване, 
обзавеждане и въвеждане в действие на средно училище в с. 
Скалица 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 500 000 лв. Източници на финансиране 
са бюджетът на Община "Тунджа", Национални програми на МОН, Оперативни 
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програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е 
Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото 
изпълнение се изразява в извършване на всички необходими действия по 
преобразуване на ОУ, с. Скалица в СУ с профил лозаро-винарство. Отговорните 
институции са МОН, Община "Тунджа", СУ с. Скалица, ОП НОИР. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 1 500 000 лв. 

▪ Подмярка 2.1.2.1.2: Създаване на условия за професионално 
обучение и квалификация в учебните заведения от общинската 
образователна инфраструктура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 500 000 лв. Източници на финансиране 
са бюджетът на Община "Тунджа", Национални програми на МОН, Оперативни 
програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е 
Община "Тунджа". През периода на реализация от 2017 г. до 2020 г. техническото 
изпълнение се изразява в извършване на всички необходими действия по 
преобразуване на Основно училище "Васил Левски", с. Тенево в Обединено училище с 
професията шлосер. Средствата по подмярката са осигурени от МОН, Община "Тунджа", 
ОбУ, с. Тенево, ОП НОИР. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 1 500 000 
лв. 

o Мярка 2.1.2.2. Реализиране на инвестиционен проект за проектиране и 
изграждане на общежитие към средните общообразователни училища в 
община "Тунджа" 

▪ Подмярка 2.1.2.2.1: Изграждане, оборудване, обзавеждане и 
въвеждане в действие на ученическо общежитие към средно 
общообразователно училище 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", МОН, Оперативни програми и други донорски програми, 
Програма за ТГС, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". 
През периода на реализация от 2015 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са 
отчетени резултати. 

• Специфична цел 2.1.3: Създаване на условия за пълно включване на децата в 
образователната система и превенция на ранното напускане 

o Мярка 2.1.3.1. Реализиране на проекти за оптимизиране на мрежата на 
общинските детски заведения и повишаване на техния капацитет 
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▪ Подмярка 2.1.3.1.1: Проектиране, изграждане, оборудване и 
въвеждане в експлоатация на детско заведение в с. 
Хаджидимитрово 

Индикативната стойност на тази подмярка е 600 000 лв. Индикативни източници на 
финансиране са Община "Тунджа", МОН, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2016 г. техническото изпълнение се изразява в 
проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на детско 
заведение в село Хаджидимитрово. Средствата са осигурени чрез проект по 
Публичната инвестиционна програма, бюджета на Общината и МОН. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 600 000 лв. 

▪ Подмярка 2.1.3.1.2: Създаване на условия за целодневна 
задължителна предучилищна подготовка в общински училища 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МОН, Оперативни програми и други донорски програми, Програма 
за ТГС, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода 
на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: създаване 
на условия за целодневна организация на образователния процес в общински училища, 
включително за предучилищна подготовка - Проект за целодневна организация по ОП 
РЧР; Стандарт за целодневна организация; БЧК - проект "Топъл обяд" - 7 броя за НУ, с. 
Крумово и НУ, с. Завой; проекти по схема "Училищен плод"; проекти, финансирани от 
ЦОИДУЕМ (Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства) на Община "Тунджа", ОУ "Св. Св Кирил и Методий", с. Веселиново, ОУ "Св. 
Св. Кирил и Методий", с. Дражево. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
3 834 000 лв. 

Приоритет 2.2 – Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на 
бедността и риска от социална изолация: необходимостта от формулиране на 
предложения приоритет се обуславя от направените заключения относно особеностите 
на пазара на труда в община "Тунджа", в резултат на извършения анализ на ключовите 
показатели за заетост и безработица на икономически активното население. 
Създаването на условия, подобряващи възможностите за трудова заетост и повишаване 
доходите на местните жители, съответства пряко на стремежа към повишаване 
жизнения стандарт и качество на живот. Във връзка с това, основен акцент следва да се 
постави върху лицата в неравностойно положение, попадащи сред най-уязвимите 
групи на пазара на труда. 
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Приоритетът включва: 

• Специфична цел 2.2.1: Подобряване на условията за заетост и професионална 
реализация на всички социални групи: 

o Мярка 2.2.1.1. Реализиране на проекти, насочени към наемане на 
младежи на възраст до 29 години и дългосрочно безработни 

По тази мярка в ОПР не са планирани конкретни подмерки и проекти с финансови 
стойности. Като напредък през целия разглеждан период се отчита, че през 2020 г. са 
осигурени 51 работни места за неработещи от 18 до 29 г. на длъжност "Работник 
поддръжка" в селата на Община "Тунджа", които са включени в проект "Нова 
възможност за младежка заетост". Подпомогнати и подкрепени са младежи до 29 г. 
чрез включване в обучение или съдействие в намиране на подходяща работа. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 207 194 лв. 

o Мярка 2.2.1.2. Реализиране на инициативи и проекти в подкрепа на 
полупазарните стопанства в за повишаването на самонаемането 

▪ Подмярка 2.2.1.1.2.: Обучения по мярката на ПРСР за 
полупазарните стопанства насочен към социално-уязвими групи 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник 
за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: провеждане на обучения в 
рамките на СВОМР – МИГ – "Тунджа", подмярка 19.4 ПРСР; обучения, информационни 
срещи, семинари и други, организирани от Община "Тунджа", ОССЗ, ЯТПП, ОИЦ - Ямбол 
и други. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 100 000 лв. 

• Специфична цел 2.2.2: Развитие на социалните услуги и социално включване в 
малките населени места: 

o Мярка 2.2.2.1. Реализиране на проекти за социални грижи в домашна 
среда – социален личен асистент, домашен помощник 

▪ Подмярка 2.2.2.1.1: Предоставяне на алтернативни социални услуги 
в домашна среда 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 520 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа" и МТСП, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община 
"Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г, техническото изпълнение 
се изразява в: проекти на Община "Тунджа", стопански субекти и НПО (доставчици на 
социални услуги) към СВОМР на МИГ – "Тунджа" - мярка 2.2.3. - 5 проекта; ресурси по 
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Закона за личната помощ; Национална програма за предоставяне на грижи в домашна 
среда; Патронажна грижа - К2, К3, К4; Проект "Приеми ме"; 3 проекта по ОП РЧР, 
включени в междинната оценка; Доставка на услугата "Обществена трапезария" в 
домашна среда чрез ФСЗ. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
6 337 480 лв. 

o Мярка 2.2.2.2. Реализиране на проекти, водещи до разширяване на 
услугата "Социален патронаж" и "Обществена трапезария" 

▪ Подмярка 2.2.2.2.1: Надграждане на дейностите, преоборудване на 
базата на социалните услуги домашен социален патронаж и 
обществена трапезария  

Индикативната стойност на тази подмярка е 400 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа" и МТСП, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община 
"Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение 
се изразява в преоборудване на материалната база – три проекта, финансирани от 
Фонд "Социална закрила" на МТСП с бенефициент Община "Тунджа"; надграждане на 
дейностите на Домашен социален патронаж - ОП "Храни". Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 649 000 лв. 

o Мярка 2.2.2.3. Реализиране на проекти за създаване на дневни центрове 
за грижи за стари хора и лица с увреждания 

▪ Подмярка 2.2.2.3.1: Изграждане, реновиране, обзавеждане и 
оборудване на подходящи сгради за създаване на дневни центрове 
и предоставяне на социални услуги, насочени към възрастни хора и 
семейства, деца и лица с увреждания 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
бюджетът на Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
изграждане на ДЦСХ, с. Скалица, реновиране, обзавеждане и оборудване на ДЦСХ, с. 
Генерал Инзово, ДЦПЛУ, с. Веселиново (общински делегирани дейности); проект 
"Повече грижа за възрастни хора - осигуряване на оборудване и обзавеждане на 
клубовете на пенсионера в община "Тунджа" по СМР МИГ - Тунджа; проект "Социална 
платформа Тунджа" – оборудване на клубове на пенсионера и предоставяне на 
социални услуги в тях. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 814 000 лв. 

▪ Подмярка 2.2.2.3.2: Изготвяне на проекти за техническа 
обезпеченост, преустройство, модернизация, преоборудване и 
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прилагане на мерки за енергийна ефективност на съществуващата 
материална база, предоставящи дневен тип социални услуги 

Индикативната стойност на тази подмярка е 350 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

o Мярка 2.2.2.4. Реализиране на проекти за създаване на защитени жилища, 
центрове за настаняване от семеен тип и резидентен тип социални услуги 
за временно настаняване 

▪ Подмярка 2.2.2.4.1: Проектиране, изграждане, оборудване и 
въвеждане в експлоатация на защитени жилища и предоставяне на 
социални услуги в тях 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 2.2.2.4.2: Проектиране, изграждане, оборудване и 
въвеждане в експлоатация на центрове за настаняване от семеен 
тип и предоставяне на социални услуги в тях 

Индикативната стойност на тази подмярка е 800 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа" и частни инвеститори. 
През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява 
в реновиране на сграда за нуждите на ЦНСТ за стари хора, с. Миладиновци; Дом за 
жени с деменция, с. Болярско - частни инвестиции с подкрепата на Общината. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 800 000 лв. 

▪ Подмярка 2.2.2.4.3: Проектиране, изграждане, оборудване и 
въвеждане в експлоатация на социални услуги от резидентен тип и 
предоставяне на социални услуги в тях 

Индикативната стойност на тази подмярка е 800 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 
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o Мярка 2.2.2.5. Разкриване на центрове за обществена подкрепа, центрове 
за социална рехабилитация и интеграция 

▪ Подмярка 2.2.2.5.1: Разкриване на центрове за обществена 
подкрепа, социална рехабилитация и интеграция 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изпълнението 
на: проект на Община "Тунджа" за услугата Център за обществена подкрепа в с. Тенево 
чрез ФСЗ; проект на НЧ, с. Тенево по СВОМР на МИГ – "Тунджа"; проект на НПО към 
СВОМР на МИГ – "Тунджа" по мярка 7.2 за изграждане на Общностен център за деца в 
с. Могила; предоставяне на СУ ЦСРИ, с. Калчево (делегирана дейност). Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 843 720 лв. 

▪ Подмярка 2.2.2.5.2: Предоставяне на мобилни интегрирани услуги 
на деца, лица и семейства и общности 

Индикативната стойност на тази подмярка е 400 000 лв. Източници на финансиране са: 
бюджетът на Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2019 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
доставка на услуги по проект "Компас" по интегрирана схема по ОП РЧР-ОП НОИР (в 
рамките на ресурса по ОП РЧР). По проекта се предоставят интегрирани здравно-
социални образователни услуги от екип от специалисти, като от стартирането на 
проектните дейности през м. май 2019 г. до 31.12.2020 г. са обхванати 809 
потребители. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 650 000 лв. 

o Мярка 2.2.2.6. Реализиране на проекти за предоставяне на нови социални 
услуги за уязвими общности, предлагащи защитена заетост в социални 
предприятия 

▪ Подмярка 2.2.2.6.1: Изграждане, оборудване и въвеждане в 
експлоатация на социални предприятия със защитена заетост 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са: бюджетът на Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в 
експлоатация и предоставяне на услуги ОСПОХ (Общинско социално предприятие за 
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обществено хранене), с. Победа. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
1 347 000 лв. 

▪ Подмярка 2.2.2.6.2: Насърчаване на социалната заетост и 
социалното предприемачество в разкрити действащи социални 
предприятия 

Индикативната стойност на тази подмярка е 400 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в реализирането 
на проекти на Община "Тунджа" и НПО по СВОМР на МИГ – "Тунджа" за достъп до 
заетост по мярка 1.1.1 от СВОМР; Програми за временна заетост с европейско и 
национално финансиране. 

По проекти "Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда 
лица на територията на община "Тунджа" с бенефициент Община "Тунджа" и "Достъп до 
заетост за търсещи работа и неактивните лица, трайно безработни и лица отдалечени 
от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост" с бенефициент СНЦ "Читалища 
с бъдеще - 2012" е осигурено мотивационно обучение, обучение за придобиване на 
професионална квалификация "Озеленител" и заетост на общо 44 лица. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 1 488 870 лв. 

o Мярка 2.2.2.7. Реализиране на проекти за социализация на деца, 
семейства, лица с увреждания и самотни хора в риск чрез предоставяне 
на интегрирани услуги 

▪ Подмярка 2.2.2.7.1: Изграждане на общностен център за деца и 
семейства с Център за ранна интервенция на уврежданията и 
предоставяне на интегрирани услуги за деца и родители в риск 

Индикативната стойност на тази подмярка е 725 000 лв. Източниците на финансиране 
са бюджета на Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в 
реализацията на проект на Общината, който се реализира с ресурс от Световната банка 
за изграждане на Общностен център и доставка на услуги; Проект - Общностен център 
"Желани пространства", Схема "Услуги за ранно детско развитие" на ОП РЧР. По 
Проекта за социално включване, финансиран от Световната банка, е изграден 
Общностен център с кабинет за ранна интервенция на уврежданията и до края на 
2015 г. се предоставят интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 7 години 
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и техните семейства. От м. септември 2016 г. до 31.12.2020 г. по проект "Желани 
пространства - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и 
социално включване в малките населени места" са предоставени интегрирани здравно-
социални образователни услуги на 735 деца от 0 до 7 години и техните семейства. 

Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 2 326 000 лв. 

▪ Подмярка 2.2.2.7.2: Изграждане на здравно-социален общностен 
информационен център с клонова мрежа от бюра за социални 
услуги 

Индикативната стойност на тази подмярка е 400 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2015 г. до 2016 г. техническото изпълнение се изразява в реализацията 
на проект "Център за услуги в домашна среда" по ОП РЧР с бюра за социални услуги в 
с. Тенево и с. Скалица. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 500 000 лв. 

o Мярка 2.2.2.8. Реализиране на проекти за обновление на общински 
сграден фонд и реконверсия в социални жилища 

▪ Подмярка 2.2.2.8.1: Проектиране, ремонт, обновление и 
реконверсия на сгради - общинска собственост в населените места 
в социални жилища 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 500 000 лв. Източници на финансиране 
са бюджета на Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени 
резултати. 

o Мярка 2.2.2.9. Реализиране на проекти за изграждане на нови социални 
жилища 

▪ Подмярка 2.2.2.9.1: Проектиране, изграждане, оборудване и 
въвеждане в експлоатация на нови социални жилища 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 500 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. 
 

   
37 

o Мярка 2.2.2.10. Реализиране на проекти за обновление, енергийна 
ефективност и преоборудване на общински социален сграден фонд и 
инфраструктура 

▪ Подмярка 2.2.2.10.1: Проектиране, изграждане/обновление, мерки 
за енергийна ефективност и преоборудване на общински социален 
сграден фонд и прилежаща инфраструктура в населените места  

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

• Специфична цел 2.2.3: Подобряване на условията за лична и обществена 
сигурност: 

o Мярка 2.2.3.1. Реализиране на проекти за видеонаблюдение в населените 
места от община "Тунджа" 

▪ Подмярка 2.2.3.1.1: Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на система за видеонаблюдение във всички 44 
населени места 

Индикативната стойност на тази подмярка е 220 000 лв. Източник на финансиране и 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2018 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изграждане и 
експлоатация на система за видеонаблюдение в населените места - общински бюджет. 
Монтирани са 119 камери за видеонаблюдение във всички 44 населени места. 

Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 83 000 лв. 

Приоритет 2.3 – Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа 
до обектите на здравната инфраструктура: качеството на предоставяните здравни 
услуги зависи от редица фактори, сред които: състоянието на материално-техническата 
база, квалификацията на медицинския персонал, възможността за равноправен достъп 
до обектите на здравната инфраструктура. От друга страна, стремежът към повишаване 
здравната култура на населението се свързва с необходимостта от провеждането на 
профилактични и информационни здравни кампании, насочени към стимулиране 
здравословния начин на живот на хората. Предвид особеностите на селищната мрежа и 
ограничените възможности за достъп на жителите на селата, разположени на по-голяма 
отдалеченост от областния център, създаването на условия за качествено медицинско 
обслужване на територията на всички населени места, следва да се разглежда като 
неотменна част от разглеждания приоритет. 
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Приоритетът включва: 

• Специфична цел 2.3.1. Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа 
до доболничната и болничната помощ: 

o Мярка 2.3.1.1. Реализиране на проекти за оптимизация, модернизация и 
преоборудване на филиалите на ЦСМП 

▪ Подмярка 2.3.1.1.1: Оптимизация на дейностите, модернизация и 
преоборудване на филиалите на ЦСМП в селата Тенево и Скалица  

Индикативната стойност на тази подмярка е 200 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", Министерство на здравеопазването, Оперативни програми и други 
донорски програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". 
През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява 
в: оптимизация на дейностите, модернизация, преоборудване, експлоатация и 
издръжка на филиалите на ЦСМП в селата Тенево и Скалица. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 300 000 лв. 

o Мярка 2.3.1.2. Реализиране на проекти за създаване на рехабилитационни 
центрове за възрастни хора 

▪ Подмярка 2.3.1.2.1: Изграждане на рехабилитационен център за 
възрастни хора в дома за стари хора, с. Болярско и изграждане на 
жилища от резидентен тип 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МТСП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

o Мярка 2.3.1.3. Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция 
на здравния риск в образователната система на общината 

▪ Подмярка 2.3.1.3.1: Организиране на регулярни скрининг прегледи 
в общностен център 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МЗ, СГО, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община 
"Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение 
се изразява в регулярни здравни и стоматологични скрининг прегледи на децата и 
учениците от учебните и детски заведения по проектите ПСВ (Проект за социално 
включване), "Компас" и "Желани пространства". Разходите за финансовото изпълнение 
възлизат на 150 000 лв. 
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▪ Подмярка 2.3.1.3.2: Обновление на базата и оборудването на 
медицинските кабинети в училищата и детските заведения от 
общината 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МЗ, СГО, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община 
"Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение 
се изразява в оборудването на медицинските кабинети в училищата и детските 
заведения от общината. 

В петте детски градини и изнесените групи към тях в други населени места на 
територията на общината, както и в десетте училища, функционират медицински 
кабинети и/или спешни шкафове. Медицинските кабинети периодично се ремонтират и 
оборудват, а медицинските шкафове се зареждат в началото на всяка учебна година и 
периодично през годината. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
50 000 лв. 

o Мярка 2.3.1.4. Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция 
на здравния риск в населените места чрез здравни медиатори 

▪ Подмярка 2.3.1.4.1: Обучение, оборудване и организиране на 
услугата здравен медиатор в населените места 

Индикативната стойност на тази подмярка е 300 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", МЗ, СГО, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община 
"Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение 
се изразява в: организиране на услугата здравен медиатор като делегирана дейност в 
населените места, включително обучения. В Община "Тунджа" са назначени и работят 8 
здравни медиатори в населени места с концентрирано ромско население - Дражево, 
Хаджидимитрово, Веселиново, Кукорево, Козарево, Крумово, Окоп, Робово, а при 
необходимост оказват помощ и подкрепа и на жителите от останалите населени места. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 377 000 лв. 

o Мярка 2.3.1.5. Реализиране на проекти, насърчаващи двигателната 
активност и здравословния начин на живот на деца и младите хора в 
общината. 

През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява 
в реализацията на следните проекти и дейности: 

- Проект "КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община 
"Тунджа" -  Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-C01 по ОП РЧР и 
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Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-C01 по ОП 
НОИР. Проектът се финансира по две оперативни програми: ОП РЧР и ОП НОИР 
2014-2020 г.  Дейностите по ОП НОИР се изпълняват в партньорство с Детска 
градина "Изворче", с. Кабиле, община "Тунджа" и Сдружение "Ромска академия 
за култура и образование" (РАКО), гр. Сливен. В изпълнение на Дейност 4 
"Превенция на ранното напускане, насърчаване на интеграционните процеси и 
превръщането на училището в желана територия чрез формиране на спортни 
ателиета в училищата на община "Тунджа“ и провеждане на образователни 
екскурзии за ученици и родители" в общинските училища  са сформирани 9 
спортни ателиета: 1 по бокс, 2 по спортни танци, 1 по художествена гимнастика, 
1 по спортна гимнастика и акробатика, 1 по волейбол, 2 по самбо и 1 по борба. 
В дейността участват повече от 120 ученици, включително и от етническите 
малцинства. Разходвани са средства в размер на 29 398 лв. 

- Проект "Пъстра палитра – иновации за приобщаване" е финансиран от 
Европейския съюз и Европейския социален фонд, Договор № BG05M2OP001-
3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., по ОП НОИР 2014-2020 г., приоритетна ос 3 
"Образователна среда за активно социално приобщаване", процедура 
BG05M2OP001-3.014 "МИГ-Тунджа“ – мярка 3.9 "Осигуряване на равен достъп 
до качествено образование в малките населени места" от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на МИГ – "Тунджа". В рамките на проекта в 
десетте общински училища в периода 1.9.2020 г. - 29.10.2020 г. са проведени 
общо 40 пейнтбол игри  в различни формати и конфигурации – "семейни битки"; 
"срещи на класовете/групите"; "учители и родители"; "ученици и учители"; 
"ученици и родители" в подходящи пространства - училищни дворове или 
паркове. В тях са участвали над 460 ученици, родители (значими за учениците 
възрастни) и педагози. Разходите възлизат на 6 800 лв. 

- През летните ваканция на 2018 г. и 2019 г. са организирани и проведени 
изнесени ученически спортни игри, турнири и анимации "Академия спорт" сред 
природна среда в почивна база в гр. Приморско. В дейността са обхванати общо 
над 70 ученици от 10-те общински училища. Разходвани са средства в размер на 
19 608 лв. 

- В периода 2014-2020 г. са реализирани дейности за физическа активност, 
физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност с деца и ученици 
във всички общински образователни институции от системата на  
предучилищното и училищното образование чрез проекти по реда на 
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постановления на МС (ПМС 46/19.03. 2020 г.; ПМС 129/2000 г.), като е осигурено 
целево финансиране  в общ размер на 26 023 лв. 

Разходите за финансовото изпълнение на подмярката възлизат на 81 829 лв. 

Приоритет 2.4 – Развитие на културата и културните институции. Опазване, 
популяризиране и развитие на културното наследство: качеството на живот на дадена 
територия се намира в пряка зависимост от състоянието на културата и културните 
институции, както и от възможностите за развитие на изкуствата, културните услуги и 
дейности. Стремежът към съхранение на материалното и нематериалното културно 
наследство на община "Тунджа", и подобряване достъпа на гражданите до тези обекти, 
играе важна роля за качеството на живот на местните жители. Във връзка с това, 
дефинираният приоритет е насочен към повишаване качеството на живот на 
населението чрез осигуряване на възможности за развитие на културата и културните 
институции на територията на общината. 

Приоритетът включва: 

• Специфична цел 2.4.1. Съхранение на материалното и нематериалното културно 
наследство на територията на община "Тунджа" 

o Мярка 2.4.1.1. Реализиране на проекти за обновление на културната 
инфраструктура 

▪ Подмярка 2.4.1.1.1: Обновление и мерки за енергийна ефективност 
на сградата на читалищата в населените места 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
техническото изпълнение се изразява в: проект на Община "Тунджа" и читалища по 
мярка 7.2 от СВОМР на МИГ – "Тунджа"; благоустрояване на културната инфраструктура 
- общински бюджет (съгласно Междинна оценка). Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 959 210 лв. 

o Мярка 2.4.1.2. Реализиране на проекти, разширяващи и разнообразяващи 
културно-просветната дейност на територията на общината 

▪ Подмярка 2.4.1.2.1: Организиране на нови културни прояви в 
читалищата, насочени към учениците и младежите от общината 

Индикативната стойност на тази подмярка е 50 000 лв. Източници на финансиране са 
СГО, Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението 
на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. 
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техническото изпълнение се изразява в: Ежегоден младежки фестивал "Тунджа- 
творчество и иновации", съвместно с читалищата и училищата; Ежегоден младежки 
благотворителен коледен бал за ученици и студенти в неравностойно положение и/или 
високи постижения. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 100 000 лв. 

▪ Подмярка 2.4.1.2.2: Обновление на реквизита, музикалните 
инструменти и базата на Фолклорен ансамбъл "Тунджа" и 
самодейните колективи 

Индикативната стойност на тази подмярка е 150 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа, СГО, Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник 
за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация за 
2020 г. техническото изпълнение се изразява в разработването на проекти на Община 
"Тунджа" и читалища по мярка 20 от СВОМР на МИГ – "Тунджа", както и в реализацията 
на проект на МИГ – "Тунджа" по мярка 19.3 на ПРСР. Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 78 000 лв. 

▪ Подмярка 2.4.1.2.3: Разработване и развитие на клубове по 
интереси към читалищата в община "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 50 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник 
за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: Клубна дейност на 
читалищата в това число танцови, певчески, коледарски и маскарадни групи - 
общински бюджет, държавна субсидия и проекти. Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 100 000 лв. 

▪ Подмярка 2.4.1.2.4: Популяризиране на национално и 
международно ниво на Маскарадния фестивал "Кукерландия", 
празника "От Цветница до Гергьовден", празника надсвирване за 
тъпанджии "Ангел Кръстев", "Международен младежки фестивал 
Тунджа творчество и иновации" и други като нематериално 
културно наследство 

Индикативната стойност на тази подмярка е 250 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник 
за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в популяризиране на 
национално и международно ниво на Маскарадния фестивал "Кукерландия", празника 
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"От Цветница до Гергьовден", празника надсвирване за тъпанджии "Ангел Кръстев", 
"Международен младежки фестивал Тунджа – творчество и иновации", Национален 
кукерски празник "КУКЕРИАДА" и други като нематериално културно наследство; 
реализацията на проект по Програма за ТГС България - Турция "Разширяване на 
фестивали с иновативни подходи"; Целеви проекти, финансирани от Министерство на 
културата - 6 бр.; общински бюджет. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
400 000 лв. 

Приоритет 2.5 – Повишаване на административния капацитет и ефективността на 
публичните услуги за гражданите и бизнеса е насочен към подобряване параметрите 
на институционалната среда и повишаване ефективността на административните услуги 
за гражданите в община "Тунджа". В процеса на неговото изпълнение се подкрепят 
мерки и дейности, насочени към: обучения и преквалификация на местната 
администрация в сферата на публичните услуги, повишаване качеството на 
административното и информационното обслужване чрез въвеждане на облекчени 
форми на обслужване (разработване на електронни услуги), обучение в областта на 
социалните и културни дейности и устойчивото развитие на селските райони. 

• Специфична цел 2.5.1. Нарастване на броя на реализираните публични проекти 
и предоставянето на ефективни публични услуги: 

o Мярка 2.5.1.1. Подкрепа за проекти, развиващи административния 
капацитет на общинската администрация 

▪ Подмярка 2.5.1.1.1: Подобряване на административния капацитет и 
предоставяните услуги чрез обучения и преквалификация на 
общинската администрация в областта на публичните услуги 

Индикативната стойност на тази подмярка е 200 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ОПДУ, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2015 г. техническото изпълнение се изразява в 
осъществяването на 2 проекта за повишаване квалификацията на общинските 
служители, финансирани от ОПАК. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
120 000 лв. 

▪ Подмярка 2.5.1.1.2: Подобряване на административните услуги за 
граждани чрез оптимизиране на документооборота и въвеждане на 
система за електронни услуги, наблюдение и контрол 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ОПДУ, Оперативни програми и други донорски програми, а 
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отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2015 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 2.5.1.1.3: Обучения на общинската администрация в 
областта на социалните дейности, културните дейности, 
устойчивото развитие на селските райони 

Индикативната стойност на тази подмярка е 90 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ОПДУ, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2015 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

o Мярка 2.5.1.2. Предоставяне на качествени административни услуги 
▪ Подмярка 2.5.1.2.1: Подобряване на процесите по предоставяне на 

административни услуги чрез въвеждане на комплексни 
административни услуги 

Индикативната стойност на тази подмярка е 400 000 лв. Източник на финансиране е 
ОПДУ, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода 
на реализация от 2015 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени 
резултати. 

▪ Подмярка 2.5.1.2.2: Изграждане и надстрояване инструментите на 
електронното управление чрез доставка на хардуер и системен 
софтуер за дейността 

Индикативната стойност на тази подмярка е 300 000 лв. Източник на финансиране е 
ОП "Добро управление", а отговорник за изпълнението на подмярката е Община 
"Тунджа". През периода на реализация от 2015 до 2020 в техническото изпълнение не 
са отчетени резултати. 
 

Приоритетна област 3: Техническа инфраструктура и 
околна среда 
По Приоритетна област 3: Техническа инфраструктура и околна среда е формулирана 
следната Стратегическа цел: Развитие на техническа инфраструктура, водеща до 
растеж и опазване на околната среда. Тя е насочена към намаляване на 
вътрешнорегионалните различия в степента на изграденост и качеството на 
техническата инфраструктура. В процеса на нейното изпълнение се подкрепя 
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реализацията на мерки и дейности за подобряване на количествените и качествени 
параметри на елементите на техническата инфраструктура в община "Тунджа". 

По отношение на стремежа към опазване на околната среда, трябва се има предвид, че 
отчитането на екологичния фактор, следва да се превърне в неотменна част при 
провеждането на политиката за местно развитие на общината. 

Формулирани са 3 приоритета за изпълнение: 

Приоритет 3.1.: Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата 
техническа инфраструктура; 

Приоритет 3.2.: Подобряване качествените характеристики на околната среда. 
Опазване и възстановяване на природните ресурси; 

Приоритет 3.3.: Повишаване качеството на селищната среда. 

Приоритет 3.1 – Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа 
инфраструктура: постигането на повишена конкурентоспособност на Община "Тунджа", 
се намира в тясна връзка със състоянието и степента на изграденост на елементите на 
техническата инфраструктура (линейни и обектови, подземни и надземни, материални 
и нематериални). Характеристиките на елементите на околната среда също са пряко 
зависими от параметрите на техническата инфраструктура. Във връзка с това, 
дефинираният приоритет е насочен към повишаване качеството на техническата 
инфраструктура в община "Тунджа", в процеса на постигане на устойчив икономически 
растеж. 

Приоритетът включва: 

• Специфична цел 3.1.1. Обновление на техническата инфраструктура в 
населените места: 

o Мярка 3.1.1.1.: Обновление и/или изграждане на нови пътища, тротоари, 
алеи, зелени площи и съпътстваща инфраструктура 

▪ Подмярка 3.1.1.1.1: Разработване на интегриран план за 
обновяване на населените места в община "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 150 000 лв. Източници на финансиране са 
Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник за изпълнението на 
подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. в 
техническото изпълнение не са отчетени резултати. 
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▪ Подмярка 3.1.1.1.2: Изграждане на паркинг в централната зона на 
село Тенево 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", Оперативни програми и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 
г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 3.1.1.1.3: Проектиране и обновление на зелените площи, 
алеи, тротоари и съпътстваща инфраструктура в населените места 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", държавен бюджет, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2015 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в 
благоустрояване и ремонтно възстановителни дейности, обновления на тротоарни 
площи, площади, зелени площи, алеи и съпътстваща инфраструктура, реализирани с 
ресурси по СМР МИГ – "Тунджа" мярка 7.2 и с бюджетни средства. Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 566 000 лв. 

▪ Подмярка 3.1.1.1.4: Проектиране и обновление на улична 
инфраструктура в населените места 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", държавен бюджет, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
реализацията на проект на Община "Тунджа" към СВОМР на МИГ – "Тунджа" по мярка 
7.2; проектиране и обновление на улична инфраструктура в населените места с 
бюджетни средства. 

Проект "Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община 
"Тунджа" - изграждане и рехабилитация на улици в 3 населени места - Роза, Бояджик и 
Веселиново. Проектът се изпълнява по административен договор № BG06RDNP001-
7.001-0019-C01 от 22.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на 
проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" № BG06RDNP001-7.001 – 
УЛИЦИ, "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 
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улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях". Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 1 575 000 лв. 

o Мярка 3.1.1.2.: Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа 
и публично осветление в населените места от Общината 

▪ Подмярка 3.1.1.2.1: Цялостна реконструкция на системата на 
уличното осветление в населените места от Община "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", МИП, Оперативни програми и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2018 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: изграждане на 
парково осветление в населени места на общината; реализация на проект 
"Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи за външно 
изкуствено осветление на територията на 11 населени места в община "Тунджа" - 
проектиране. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 93 000 лв. 

o Мярка 3.1.1.3.: Обновление и/или изграждане на нова водопроводна и 
канализационна инфраструктура в населените места от общината 

▪ Подмярка 3.1.1.3.1: Обновление на ВиК инфраструктурата в селата 

Индикативната стойност на тази подмярка е 3 500 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", държавен бюджет, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2015 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
изграждане на профили към етап 3 от канализационна мрежа в с. Веселиново - 
бюджетни средства; канализация, с. Роза - финансирана чрез ПУДООС; канализационна 
мрежа с ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води), с. Тенево - ОП "Околна 
среда"; реконструкция и разширение на водопроводна система в селата: Роза, Ботево и 
Безмер - мярка 7.2 ПРСР. 

Проект "Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и 
Безмер, Община "Тунджа" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по 
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони". Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 28 281 000 лв. 

o Мярка 3.1.1.4.: Обновление и/или изграждане на нови 
телекомуникационни мрежи. 
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▪ Подмярка 3.1.1.4.1: Изграждане на подземна оптична 
инфраструктура за доставка на интернет в населените места от 
Общината 

Индикативната стойност на тази подмярка е 250 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", държавен бюджет, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени 
резултати. 

• Специфична цел 3.1.2. Обновление на общинска пътна инфраструктура: 
o Мярка 3.1.2.1.: Обновление на общински пътища 

▪ Подмярка 3.1.2.1.1: Обновление и рехабилитация на общинската 
пътна инфраструктура 

Индикативната стойност на тази подмярка е 13 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", държавен бюджет, Оперативни програми и други донорски 
програми, а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: 
Обновление и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура - бюджетни 
средства. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 1 415 000 лв. 

• Специфична цел 3.1.3. Подобряване на осигуреността с устройствени планове: 
o Мярка 3.1.3.1.: Изработване на нови ПУП в подкрепа на инвестиционното 

проектиране на територията на общината 
▪ Подмярка 3.1.3.1.1: Изготвяне на ПУП на Лесопарк "Бакаджик" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 50 000 лв. Източник на финансиране и 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изготвяне на 
ПУП на Лесопарк "Бакаджик". Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
2 000 лв. 

▪ Подмярка 3.1.3.1.2: Изготвяне на ПУП на поселище "Драма" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 30 000 лв. Източник на финансиране и 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 3.1.3.1.3: Изготвяне на ПУП на средновековен 
пограничен вал "Еркесията" 
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Индикативната стойност на тази подмярка е 20 000 лв. Източник на финансиране и 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 3.1.3.1.4: Изготвяне на ПУП на Местността "Манастирски 
възвишения" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 30 000 лв. Източник на финансиране и 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 3.1.3.1.5: Изготвяне на ПУП на индустриална зона при с. 
Окоп 

Индикативната стойност на тази подмярка е 30 000 лв. Източник на финансиране и 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изготвяне на 
ПУП на индустриална зона при с. Окоп. Разходите за финансовото изпълнение възлизат 
на 7 000 лв. 

▪ Подмярка 3.1.3.1.6: Изготвяне на ПУП на индустриална зона при с. 
Хаджидимитрово  

Индикативната стойност на тази подмярка е 30 000 лв. Източник на финансиране и 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изготвяне на 
ПУП на индустриална зона при с. Хаджидимитрово. Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 11 000 лв. 

Приоритет 3.2 – Подобряване качествените характеристики на околната среда. 
Опазване и възстановяване на природните ресурси: стремежът към повишаване 
качеството на живот на хората задължително включва равнопоставеното отчитане на 
екологичния фактор в процеса на икономическо и социално развитие. Във връзка с 
това, целенасочената подкрепа за реализацията на мерки и дейности за подобряване 
състоянието на елементите на околната среда, следва да се разглежда като основен 
момент в процеса на постигане на високо качество на живот. В контекста на политиката 
за опазване на околната среда, приоритетът включва и мерки, насочени към 
съхраняване и развитие на защитените природни територии и зони и поддържане на 
биологичното разнообразие. 

Приоритетът включва: 
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• Специфична цел 3.2.1.: Подобряване на параметрите на околната среда в 
селищата от Общината: 

o Мярка 3.2.1.1.: Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в 
населените места 

▪ Подмярка 3.2.1.1.1: Изграждане на площадка за временно 
съхранение на растителни отпадъци по населени места 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 500 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", държавен бюджет, МОСВ, Оперативни и други донорски програми, 
а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати 

▪ Подмярка 3.2.1.1.2: Доставка на нови контейнери за ТБО и 
обслужваща сметоизвозваща транспортна техника в населените 
места 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 500 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", държавен бюджет, МОСВ, Оперативни и други донорски програми, 
а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

• Специфична цел 3.2.2.: Подобряване на параметрите на околната среда извън 
селищата от общината: 

o Мярка 3.2.2.1.: Разработване на проекти, насочени към устойчиви 
екологични практики 

▪ Подмярка 3.2.2.1.1.: Изграждане на площадки за компостиране на 
биоразградими отпадъци 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", МИП, МОСВ, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

o Мярка 3.2.2.2.: Разработване на проекти за идентифициране, оценка, 
закриване и саниране на нерегламентираните сметища в общината 

▪ Подмярка 3.2.2.2.1.: Ликвидиране и рекултивация на терените с 
нерегламентираните сметища в землищата на населените места от 
Община "Тунджа" 
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Индикативната стойност на тази подмярка е 2 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", държавен бюджет, МОСВ, Оперативни и други донорски програми, 
а отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

o Мярка 3.2.2.3.: Реализиране на проекти, насочени към подобряване на 
параметрите на повърхностни и подземни водни тела 

▪ Подмярка 3.2.2.3.1.: Почистване и корекция на дерета 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", МОСВ, Оперативни и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в договаряне на ресурс по 
СВОМР на МИГ - "Тунджа" за опазване на биоразнообразието в зона НАТУРА 2000 на 
територията на община "Тунджа" по ОПОС; почистване и корекция на дерета - 
общински бюджет. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 1 218 000 лв. 

▪ Подмярка 3.2.2.3.2.: Ремонтни дейности, превантивен технически 
мониторинг и контрол върху състоянието на язовирите - общинска 
собственост 

Индикативната стойност на тази подмярка е 2 300 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", МОСВ, Оперативни и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в ремонтни дейности, 
превантивен технически мониторинг и контрол върху състоянието на язовирите - 
общинска собственост със средства от общинския бюджет. Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 785 000 лв. 

Приоритет 3.3 – Повишаване качеството на селищната среда: формулираният 
приоритет е насочен към създаване на благоприятни възможности за практикуване на 
различни видове дейности за свободното време (спорт и отдих) на жителите и гостите 
на Община "Тунджа". В процеса на изпълнение на приоритета са подкрепени мерки и 
дейности, насочени към подобряване състоянието на материално-техническата база 
и/или изграждане на нови обекти за практикуване на масови спортни игри в големите 
населени места на Общината. 

Приоритетът включва: 

• Специфична цел 3.3.1.: Развитие на инфраструктурата за свободното време и 
спорт: 
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o Мярка 3.3.1.1. Подкрепа за проекти за изграждане на материално-
техническа база на масови спортни игри 

▪ Подмярка 3.3.1.1.1: Изграждане на футболно игрище в Община 
"Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 500 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, частни инвеститори, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2015 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изграждането 
на футболни комплекси в с. Кабиле и с. Бояджик с общинско бюджетно финансиране. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 521 000 лв. 

▪ Подмярка 3.3.1.1.2: Обновление на материално-техническата база 
на спортни клубове 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, частни инвеститори, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: обновление 
на материално-техническата база на спортни клубове в селата Кабиле, Безмер и 
Кукорево с ресурси по ПРСР и от общинския бюджет; оборудване на фитнес зали с 
ресурс от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни; издръжка и субсидия на спортните клубове с ресурс от общинския 
бюджет. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 1 420 000 лв. 

▪ Подмярка 3.3.1.1.3: Изграждане на мултифункционална спортна 
зала за клубни спортове 

Индикативната стойност на тази подмярка е 300 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, частни инвеститори, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 3.3.1.1.4: Довършване на строителството и оборудване 
на Спортен комплекс, с. Кабиле, вкл. с публично-частно 
партньорство 

Индикативната стойност на тази подмярка е 450 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, частни инвеститори, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 
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▪ Подмярка 3.3.1.1.5: Изграждане на плувен басейн и прилежащи 
спортни съоръжения в с. Генерал Инзово, вкл. с публично-частно 
партньорство 

Индикативната стойност на тази подмярка е 100 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", СГО, частни инвеститори, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: реализацията 
на проект на Община "Тунджа" по СМР на МИГ – "Тунджа" 2011-2015 по мярка 321. 
Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 420 000 лв. 

▪ Подмярка 3.3.1.1.6: Изграждане на спортни и детски площадки в 
селата 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 500 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", Оперативни и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в: изграждане и поддържане на 
детски площадки в с. Бояджик и с. Завой с ресурси по Публичната инвестиционна 
програма и от общинския бюджет; проекти, финансирани от ПУДООС; оборудване на 
площадки в детски градини по ОП НОИР. Разходите за финансовото изпълнение 
възлизат на 466 000 лв. 

o Мярка 3.3.1.2. Подкрепа за проекти за обновление на религиозни 
храмове и мемориални паметници с културна и социална значимост 

▪ Подмярка 3.3.1.2.1: Обновление и реставрация на 43-те войнишки 
паметника и прилежащото им пространство на територията на 38 
населени места от Община "Тунджа" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 90 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", Оперативни и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в обновление ма 13 паметника, 
почистване и освежаване на телата на 43 паметника - 6 проекта, финансирани от 
Министерство на отбраната чрез Областна комисия - военни паметници, както и със 
средства от общинския бюджет. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
31 000 лв. 

▪ Подмярка 3.3.1.2.2: Външно обновление и вътрешна реставрация 
на храмовете в населените места 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. 
 

   
54 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 400 000 лв. Източници на финансиране 
са Оперативни и други донорски програми и от други източници, а отговорници за 
изпълнението на подмярката са църковните настоятелства и Община "Тунджа". През 
периода на реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява във 
външно обновление и вътрешна реставрация на храмовете в населените места. 
Новоизградени са храмове в 2 населени места; в процес на изграждане са храмове в 2 
населени места; ремонтирани са храмове в 13 населени места и в лесопарк 
"Бакаджиците". Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 667 000 лв.  

Приоритетна област 4: Териториално сътрудничество и 
сближаване 
По Приоритетна област 4: Териториално сътрудничество и сближаване е формулирана 
следната Стратегическа цел: Стартиране на териториални инициативи за сближаване. 
Общоприетият европейски принцип на териториално сближаване включва всички 
форми и мащаби на сътрудничество, водещи до взаимни ползи за различните 
територии. В този контекст, съществува безспорна необходимост от реализацията на 
мерки и дейности, насочени към подобряване взаимодействието и степента на 
сътрудничество на различни териториални нива: както между Община "Тунджа" и 
съседни общини (регионално равнище), така и на национално трансгранично и 
международно ниво. 

Формулиран е 1 приоритет за изпълнение: 

Приоритет 4.1. Развитие на сътрудничеството с общини, областна администрация, РАО 
"Тракия". Трансгранично и международно сътрудничество. 

Той, от своя страна, съдържа една специфична цел със съответни мерки и подмерки: 

• Специфична цел 4.1.1.: Реализиране на териториални инициативи с общини, 
областна администрация, РАО "Тракия" и трансгранични инициативи 

o Мярка 4.4.1.1. Сътрудничество между общини в област Ямбол и 
Югоизточен планов регион и РАО "Тракия" 

▪ Подмярка 4.4.1.1.1: Участие в съвместни проекти с общини от 
област Ямбол 

Индикативната стойност на тази подмярка е 250 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", Програма за ТГС, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
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реализация от 2014 г. до 2016 г. техническото изпълнение се изразява в реализацията 
на проект "Тонзос - магията на Тунджа" – маркетинг на туристическа дестинация 
"Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово" по ОПРР, вкл. устойчивост; проект 
"Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" в 
партньорство с община Ямбол. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
558 000 лв. 

▪ Подмярка 4.4.1.1.2: Участие в съвместни проекти с общини от 
Югоизточен район от ниво 2 

Индикативната стойност на тази подмярка е 250 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ТГС, Оперативни и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 2014 
г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в региона - Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа, 
Тунджа - ОПОС. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 300 000 лв. 

▪ Подмярка 4.4.1.1.3: Участие в съвместни проекти с РАО "Тракия" 

Индикативната стойност на тази подмярка е 300 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ТГС, Оперативни и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. в техническото изпълнение не са отчетени резултати. 

▪ Подмярка 4.4.1.1.4: Участие в съвместни проекти с НПО 

Индикативната стойност на тази подмярка е 200 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ОПИК, Оперативни и други донорски програми, частни инвестиции, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в реализацията 
на проектите: "Компас", финансиран по първата интегрирана схема между 2 
оперативни програми: ОП РЧР и ОП НОИР (бюджет за сътрудничество с НПО в рамките 
на проекта); проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" за изготвяне 
на СВОМР по ПРСР. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 169 000 лв. 

o Мярка 4.4.1.2. Трансгранично сътрудничество 
▪ Подмярка 4.4.1.2.1: Участие в проекти по програмите на ЕС за 

трансгранично сътрудничество с Турция и Гърция 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", Програма за ТГС, Оперативни и други донорски програми, а 
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отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в реализацията 
на проектите по Програмата за ТГС България - Турция "Тунджа – Сулоглу - Зелено 
бъдеще" и "Разширяване на фестивали с иновативни подходи". Разходите за 
финансовото изпълнение възлизат на 1 082 000 лв. 

▪ Подмярка 4.4.1.2.2: Съвместни бизнес инициативи с общини от 
Турция и Гърция 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", Програма за ТГС, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в 
осъществяването на съвместен проект на МИГ – "Тунджа" и Асоциацията на одринските 
млекопроизводители по Програмата за ТГС България - Турция "Към качествен живот 
чрез рециклиране". Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 200 000 лв. 

▪ Подмярка 4.4.1.2.3: Интеграция в Еврорегион 

Индикативната стойност на тази подмярка е 1 000 000 лв. Източници на финансиране 
са Община "Тунджа", Програми за ТГС, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в реализацията 
на следните проекти:  

- Проект Еразъм+ "Мост между културите" с партньори от Испания, Турция, 
Италия, Румъния и България. Разходите за финансовото изпълнение възлизат на 
71 000 лв. 

- "Проект "Open your minds through games" ("Да отворим умовете си чрез игри") по 
Програма  "ЕРАЗЪМ+", Ключова дейност 2 "Стратегически партньорства", сектор 
"Училищно образование", Договор 2017-1-FR01-KA219-037109_5. Проектът се 
изпълнява от Детска градина "Изворче", с. Кабиле, община "Тунджа" в 
партньорство с 6 други европейски страни - Република Естония, Република 
Италия, Република Португалия, Република Гърция, Република Турция и 
Република Франция и се финансира от Европейската комисия чрез Центъра за 
развитие на човешките ресурси. Периодът за реализация на дейностите е 24 
месеца - от 1.09.2017 г. ДГ "Изворче" е 38 343 лв. 

Общият размер на разходите за финансовото изпълнение на подмярката възлиза на 
109 343 лв. 
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o Мярка 4.4.1.3. Сътрудничество с общини от ЕС и международно 
сътрудничество. 

▪ Подмярка 4.4.1.3.1: Поддържане на съществуващите международни 
контакти 

Индикативната стойност на тази подмярка е 200 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", Програма за ТГС, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в реализиране 
на съвместни инициативи с побратимени Общини (участия на фестивали, семинари, 
образователни дейности и общи проекти) от Русия, Украйна, Беларус, Полша, 
Йордания, Португалия, Гърция, Турция. Разходите за финансовото изпълнение възлизат 
на 200 000 лв. 

▪ Подмярка 4.4.1.3.2: Активно участие в програмите за 
побратимяване между общини 

Индикативната стойност на тази подмярка е 150 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", ТГС, Оперативни и други донорски програми, а отговорник за 
изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на реализация от 
2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в участието в проект Twinning 
project Tundzha-Anderlecht, Brussels, Belgium. Разходите за финансовото изпълнение 
възлизат на 6 000 лв. 

▪ Подмярка 4.4.1.3.3: Участие в мрежата на общините от ЕС за 
обмяна на опит и добри практики 

Индикативната стойност на тази подмярка е 250 000 лв. Източници на финансиране са 
Община "Тунджа", Програми за ТГС, Оперативни и други донорски програми, а 
отговорник за изпълнението на подмярката е Община "Тунджа". През периода на 
реализация от 2014 г. до 2020 г. техническото изпълнение се изразява в участие в 
проекти за обмен на опит и добри практики, чрез мрежите MERI, EURO CITIES; 
Програми РОМАКТ и РОМЕД на ЕС и СЕ; в съвместни проекти за обмяна на опит с 
общините на Гранд Лион, Франция и Гент, Белгия. Разходите за финансовото 
изпълнение възлизат на 250 000 лв. 
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ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Целта на Оценката на общото въздействие е да се изследват състоянието и 
тенденциите в развитието на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г.  

В настоящия раздел са разгледани основните демографски и икономически показатели 
за развитието на Община "Тунджа" през периода 2014-2020 г. на база на надеждни 
статистически, фактологически и финансови данни от официалните източници на 
информация и от данни, получени от проведено собствено проучване. 

За седемгодишния период от 2014 до 2020 г. се наблюдават значителни промени в 
общоевропейски и световен мащаб, свързани с преодоляването на ефектите от 
продължителната финансова криза и необходимостта от по-нататъшно успешно 
провеждане на политиката на сближаване при запазване на националната и 
регионална идентичност и културно разнообразие в процеса на развитие на общините. 

 

Основни демографски показатели 

Население 

Промените, които настъпват в демографското състояние на територията на община 
"Тунджа" не се отличават съществено от посоката и динамиката на демографските 
процеси в национален мащаб. Населението по данни на НСИ към 31.12.2019 г. е 21 252 
души, което представлява 18% от населението на Област Ямбол (117 335 души). От 
2014 до 2019 г., то е намаляло с 1 493 души. Статистиката сочи, че от 2014 г. насам, с 
най-много хора са намалели селата Бояджик (141), Маломир (116) и Роза (113); без 
промяна в населението остава с. Победа, а увеличение в населението бележат с. Завой 
(36), с. Стара река (35), с. Хаджидимитрово (22), с. Калчево (17), с. Дражево (16) и с. 
Могила (10). 

Таблица 1: Население на Община "Тунджа" по населени места и по години (брой) 

Година  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо 22 745 22 725 22 287 21 831 21 435 21 252 

с. Асеново 87 92 86 88 81 78 
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с. Безмер 1 073 1 063 1 066 1 049 1 038 1 036 

с. Болярско 323 334 321 319 320 303 

с. Ботево 852 832 803 764 751 748 

с. Бояджик 1 270 1 293 1 269 1 223 1 187 1 129 

с. Веселиново 1 204 1 196 1 184 1 196 1 202 1 218 

с. Видинци 31 36 31 31 29 28 

с. Генерал Инзово 743 733 703 675 663 651 

с. Генерал Тошево 325 325 313 302 276 263 

с. Голям манастир 345 357 355 339 337 315 

с. Гълъбинци 304 299 288 276 264 258 

с. Дражево 687 710 710 691 695 703 

с. Драма 66 69 63 62 58 54 

с. Дряново 99 93 88 87 85 81 

с. Завой 1 050 1 060 1 069 1 078 1 074 1 086 

с. Златари 153 158 151 149 142 129 

с. Кабиле 937 922 898 898 880 867 

с. Калчево 464 475 470 461 457 481 

с. Каравелово 291 292 277 263 254 240 

с. Козарево 377 381 380 364 355 360 

с. Коневец 169 164 164 166 154 149 

с. Крумово 542 572 561 560 539 521 

с. Кукорево 1 636 1 625 1 657 1 630 1 584 1 579 

с. Маломир 708 692 657 622 587 592 

с. Меден кладенец 217 220 209 204 193 181 

с. Межда 161 162 154 138 130 122 

с. Миладиновци 257 250 238 221 211 212 
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с. Могила 449 444 446 437 441 459 

с. Овчи кладенец 443 422 395 388 373 366 

с. Окоп 633 612 599 598 572 563 

с. Победа 527 538 518 496 497 527 

с. Робово 140 162 160 154 144 146 

с. Роза 1 113 1 064 1 041 1 026 1 024 1 000 

с. Савино 159 155 155 140 140 135 

с. Симеоново 269 256 245 246 238 228 

с. Скалица 548 518 509 487 503 503 

с. Сламино 161 153 152 154 147 147 

с. Стара река 278 287 276 284 302 313 

с. Тенево 1 427 1 409 1 383 1 368 1 333 1 324 

с. Търнава 163 175 171 162 163 155 

с. Хаджидимитрово 645 697 689 683 671 667 

с. Ханово 610 630 605 593 578 583 

с. Чарган 522 512 499 493 503 494 

с. Челник 287 286 279 266 260 258 

Източник: НСИ 

Съществува значителен дисбаланс на територията по отношение на демографските 
характеристики. Част от населените места в общината са с положителен естествен 
прираст, а други – с отрицателен. Четири населени места към 31.12.2019 г. са с 
население под 100 души - Асеново, Видинци, Драма, Дряново, а към същия период - 
седем са с население 1 000 и повече души по постоянен адрес - Безмер, Бояджик, 
Веселиново, Завой, Кукорево, Роза, Тенево. 

Запазва се тенденцията за намаляване на населението като цяло в общината, както и 
застаряване, което съответно рефлектира върху нейното икономическо развитие. Може 
да се направи изводът, че при продължаваща тенденция за намаляване на населението 
(в т.ч. и отлив към областен център и други по-големи населени места, с цел реализация 
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на пазара на труда) и при продължаващо влошаване възрастовата характеристика, 
много села ще бъдат застрашени от обезлюдяване. Негативните демографски процеси 
са сходни с тези в областта, в Югоизточен район като цяло и в малките населени места 
в страната. Следва да се отбележи също, че в някои населени места има увеличаване на 
населението след преброяването от 2011 г. , напр. Веселиново, Стара река , Завой и др. 
Положителен естествен прираст има при ромското население на общината, което се 
регистрира в населени места като селата Завой, Веселиново, Кукорево и 
Хаджидимитрово. 

През 2019 година община "Тунджа" остава с най-висок отрицателен естествен прираст 
на населението в областта, но и с най-висок дял заселени хора. 

Естествен прираст на населението 

Естественият прираст на населението представлява разликата между броя на 
регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината. През 
годините, той остава с отрицателна стойност, което е и основната причина за 
намаляващия брой население. 

 

Таблица 2: Естествен прираст на населението в Община "Тунджа" 

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Стойност: -482 -471 -400 -417 -440 -389 -381 -422 -371 

Източник: НСИ 

През 2019 г. коефициентът на естествен прираст в Ямбол е –8,7‰, което е под средния 
за страната (–6,7‰), като от началото на десетилетието се колебае около тази 
стойност. Областта е и сред тези, които относително бързо губят населението си, като 
механичният прираст е –4,6‰ при –0,3‰ за страната; негативните миграционни 
процеси обаче стихват през последните години. Неблагоприятните показатели на 
прираста се отразяват и на коефициентите на възрастова зависимост в областта, като 
те са над средните за страната и се влошават през последните години. Ямбол е сред 
областите с относително висока степен на урбанизация – делът на градското население 
през 2019 г. е 71% с отчетлива тенденцията към постепенно нарастване. Същевременно 
гъстотата на населението на градовете е относително ниска – 1 074 души/кв. км в 
сравнение с 1 510 души/кв. км за страната.  
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Община "Тунджа" остава с най-голям отрицателен естествен прираст сред останалите 
общини в област Ямбол, следвана от Ямбол, Елхово, Стралджа и Болярово. 

 

Таблица 3: Естествено движение на населението през 2019 г. по области, общини и пол 

Области Живородени Умрели Естествен прираст 

Общини всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Ямбол 1 098 569 529 2 121 1 107 1 014 -1 023 -538 -485 

Болярово 33 15 18 117 61 56 -84 -46 -38 

Елхово 109 54 55 317 170 147 -208 -116 -92 

Стралджа 131 70 61 254 132 122 -123 -62 -61 

Тунджа 199 105 94 570 293 277 -371 -188 -183 

гр. Ямбол  626 325 301 863 451 412 -237 -126 -111 

Източник: НСИ 

 
Механичен прираст на населението 

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният 
прираст. В териториален аспект, той представлява разликата между броя на заселените 
и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година. 
През 2019 година, община "Тунджа" остава общината с най-висок механичен прираст в 
сравнение с останалите в областта. Заселените са повече от изселените в още една – 
Болярово, а за останалите тенденцията е негативна. 

 

Таблица 4: Механичен прираст на населението в Община "Тунджа" 

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Стойност 300 2 -4 32 420 -49 -75 26 188 

Източник: НСИ 
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Таблица 5:  Механично движение на населението през 2019 г. по области, общини и 
пол 

 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Област Ямбол 2 868 1 323 1 545 3 407 1 577 1 830 -539 -254 -285 

Болярово 195 95 100 182 86 96 13 9 4 

Елхово 374 167 207 437 196 241 -63 -29 -34 

Стралджа 320 156 164 382 164 218 -62 -8 -54 

Тунджа 860 423 437 672 301 371 188 122 66 

Ямбол 1119 482 637 1734 830 904 -615 -348 -267 

Източник: НСИ 

 

Гъстота на населението 

Гъстотата на населението показва броя на лицата на кв. км, които живеят постоянно 
(имат настоящ адрес) към 31-ви декември на съответната година. Статистиката показва 
намаление в стойностите, което е логично, предвид намаляващия общ брой на 
населението. 

 

Таблица 6: Брой лица на кв. км в Община "Тунджа" 

Година 2011 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Брой 19,7 17,9 17,6 17,4 

Източник: НСИ 

В процентно съотношение, в Община "Тунджа", жените са малко повече от мъжете и 
представляват 50,28% от населението. Данните в първата и последната колона 
съвпадат, тъй като Община "Тунджа" е изцяло съставена от населени места, които са 
села. 
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Таблица 7: Население към 31.12.2019 г. по местоживеене и пол в Община "Тунджа" 

 Общо В градовете В селата 

 всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2019 г. 21 252 10 565 10 687 - - - 21 252 10 565 10 687 

2018 г. 21 435 10 631 10 804 - - - 21 435 10 631 10 804 

2017 г. 21 831 10 812 11 019 - - - 21 831 10 812 11 019 

2016 г. 22 287 11 062 11 225 - - - 22 287 11 062 11 225 

Източник: НСИ 

През 2020 г. са съставени 25 акта за раждане, от които 24 акта са пресъставени от 
чужбина и 1 акт е съставен в населено място - с. Стара река. Родените деца с постоянен 
адрес на територията на община "Тунджа" са 173, като през 2019 са 172. Починалите 
лица по постоянен адрес на територията на общината са 596, (със 70 повече от 
предходната 2019 г.) 

 

Пазар на труда и икономика 
Характерът на местната икономика се определя от влиянието на множество фактори, 
сред които спецификите на природно-ресурсния потенциал, демографските фактори и 
условия, особеностите на селищната мрежа, параметрите на различните видове 
инфраструктура, както и наследените производствени традиции и съвременните 
пазарни тенденции. Липсата на населено място от градски тип предопределя аграрната 
насоченост на икономиката на Община "Тунджа", което е нейна основна 
характеристика и силна страна. 

През последните години икономическото развитие на общините се влияе от редица 
фактори, засягащи и страната като цяло. Сред тях могат да се отнесат демографската 
криза, недостатъчната инвестиционна и предприемаческа активност, относително 
високото равнище на безработица, влошеното финансово състояние на част от 
икономическите структури и др. До голяма степен тези тенденции са повлияни и от 
световната ситуация – финансовата криза, както и скорошната, породена от 
пандемията от COVID-19, поставяща редица предизвикателства пред всички важни 
сектори. Ямбол остава сред областите със сравнително ниска степен на икономическо 
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развитие - брутният вътрешен продукт на човек от населението и равнището на 
заплатите остават по-ниски от средните за страната, но бързо се подобряват през 
2018 г. 

Таблица 8: БВП и БДС по икономически сектори в Област Ямбол 

ГОДИНА БДС по икономически сектори 

БД
С,

 М
лн

. л
в.

 

БВ
П,

 М
лн

. л
в.

 

Аг
ра

ре
н 

И
нд

ус
тр

ия
 

Ус
лу

ги
 

2014 г. 114 319 418 851 980 

2015 г. 108 331 440 878 1 017 

2016 г. 111 329 464 904 1 049 

2017 г. 125 318 499 942 1 091 

2018 г. 119 331 557 1 006 1 160 

Източник: НСИ 

 
Фигура 1: БВП и БДС в Област Ямбол (млн. лв.) 

 
Източник: НСИ 

  

851 878 904
942

1006980
1017

1049
1091

1160

2014 Г. 2015 Г. 2016 Г. 2017 Г. 2018 Г.

БДС, млн. лв. БВП, млн. лв



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. 
 

   
66 

За територията на община "Тунджа" могат да се откроят няколко положителни 
предпоставки и тенденции в икономическото развитие:  

• Преструктуриран икономически сектор и сравнително стабилен вътрешен 
продукт; 

• Значителна площ на обработваемите земи;  
• Традиции в производството и преработката на селскостопанска продукция; 
• Диференцирано и допълващо се земеделско и животновъдно производство; 
• Селскостопански продукти и продукти на хранително-вкусовата промишленост с 

високо качество;  
• Наличие на големи и силни кооперации, крупни арендатори и земеделски 

производители, прилагащи модерна техника и технологии в селскостопанското 
производство; 

• Стабилно развиващи се производствени предприятия – местни и част от 
национални и международни икономически структури; 

• Експортно-ориентирани традиционни производства: зърнени и технически 
култури, вино, гъши дроб, млечни продукти и др.; 

• Силно развити отраслови производства – машиностроене, мебелно 
производство и др.; 

• Силно развити логистични дейности и бази, предвид стратегическото 
икономическо позициониране на територията и връзката ѝ с основни пътни 
артерии. 

Резервите и недостатъците на икономическата среда на територията са основно 
свързани с недостатъчната диверсификация на местната икономика, липса на 
високотехнологични и иновативни експортно-ориентирани отрасли; неразвити "къси 
вериги" на доставки; ниска конкурентоспособност на по-голямата част от 
предприятията и в резултат на това загуба на външни пазари; недостатъчно развито 
производство на продукти с местна идентичност; недостатъчно развити биологични 
производства; ниска местна произвеждана добавена стойност; недостатъчно добре 
изградена туристическа инфраструктура; неразвит селски и други форми на 
алтернативен туризъм; липса на групи/мрежи за бизнес сътрудничество и за 
производство и маркетинг; недостатъчно развити и активни браншови организации. 

Наетите лица в Община "Тунджа" са съсредоточени основно в частния сектор – 88% 
през 2019 г., като тенденцията се запазва през разглежданите години. 
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Таблица 9:  Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно 
правоотношение в Община "Тунджа" 

Година 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо 3 222 3 410 3 505 3 769 3 752 3 743 

Обществен сектор 430 459 478 599 491 445 

Частен сектор 2 792 2 951 3 027 3 170 3 261 3 298 

Източник: НСИ 

 

Равнище на безработица 

Областта остава с относително висок коефициент на безработица – 9% при 
населението над 15-годишна възраст за 2019 г. при 4,2% за страната като цяло. 
Същевременно се наблюдава и бърз спад на коефициента на заетост – докато през 
2017 г. той е бил 68% за населението в работоспособна възраст, то през 2019 г. се е 
свил до 63%. Двата показателя формират относително ниска икономическа активност 
на населението, което от своя страна означава и голям дял на неактивните лица в 
работоспособна възраст. Част от обяснението за по-неблагоприятните индикатори за 
местния пазар на труда се крие в образователната структура на населението – с едва 
20% висшисти сред населението на 25–64-годишна възраст и трайно влошаване след 
2015 г. областта е на едно от последните места в страната, а делът на хората с основно 
и по-ниско образование е над средния и постепенно нараства. 

Положителна тенденция към намаляване на равнището на безработица се наблюдава в 
Община "Тунджа". Докато през 2014 г. тя е 19,6%, то през 2018 г. намалява с близо 
12%, достигайки 7,74%. 
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Фигура 2: Равнище на безработица в Община "Тунджа" към 31.12. по години (в %) 

 
Източник: Агенция по заетостта към МТСП 

 

Пазар на труда 

Наблюдават се следните тенденции в развитието на местната икономика в контекста 
на демографските процеси и тенденции и състоянието на човешките ресурси:  

- Регресивен тип възрастова структура и прогресивното намаляване на лицата в 
трудоспособна възраст поставят остро нуждата от предприемането на действия, 
свързани със задържането и връщането на активни лица, в. т.ч. младите хора в 
селата на територията; 

- Увеличаването на броя на лицата, попадащи в уязвими групи и малцинствени 
общности изисква последователни действия в подкрепа на социалната 
интеграция и предоставянето на услуги в общността; 

- Високият процент на безработицата – над средния за страната, при който се 
наблюдава нарастване на рисковата група на безработните младежи до 29 
години; нарастване групата на безработните над 50 години, както и процесите 
на циклична безработица и увеличение броя на продължително безработните, 
изискват подкрепата за създаване на заетост за жени, младежи, хора с 
увреждания, хора в предпенсионна възраст и други чувствителни социални 
групи от местното население, вкл. чрез диверсификация на икономическите 
дейности на територията и подкрепа за заетост. 
 

19,6
17,7

13,3

9,01
7,74

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Таблица 10:  Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12. в Община 
"Тунджа" (%) 

Категория 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Население общо 22 745 22 725 22 287 21 831 21 435 21 252 

Под трудоспособна възраст 13,1 12,9 13,1 13,3 13,4 13,6 

В трудоспособна възраст 47,2 48,2 48,4 48,2 48,4 48,8 

Над трудоспособна възраст 39,7 39,0 38,5 38,5 38,2 37,6 

Източник: НСИ 

През годините се отчита понижение на дела на хората в трудоспособна възраст, където 
попада и по-голям дял от населението. За разлика от тенденциите на национално и 
европейско ниво на застаряване на населението, в общината се развиват процеси на 
лек спад в дисбаланса във възрастовата структура. За сравнение, делът на населението 
над трудоспособна възраст през 2014 г. е бил 39,7%, а през 2019 г. той вече е 37,6%. 

 

Проектна активност на Община "Тунджа" 
Анализът на проектната активност на Община "Тунджа" показва, че общинската 
администрация притежава много добър капацитет за реализация на проекти в 
различни области и сфери, с разнообразна тематична насоченост, с пряка, директна 
рефлексия върху развитието на територията, подобряване на състоянието на жизнената 
среда и повишаване на благосъстоянието на общността. В териториалния обхват от 
общинската администрация се осъществяват проекти по линия на европейското 
финансиране с ресурсите на ФЕПНЛ, ЕФРР, ЕЗФРСР, ЕСФ. Община "Тунджа" има 
експертиза и капацитет в подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по ОП 
"Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", 
ОП "Храни", ОП "Околна среда", Програмата за развитие на селските райони, а в 
предходния програмен период и по ОП "Регионално развитие", ОП "Административен 
капацитет". Общината изпълнява като бенефициент и проекти, финансирани от други 
донорски програми и организации, както и по линия на републиканския бюджет. 
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Таблица 11:  Приключени проекти с бенефициент Община "Тунджа" (по линия на 
Оперативните програми, действащи в Република България) 

Наименование на 
проекта 

Начална 
дата/дата на 
приключване 

Описание на проекта Общ бюджет 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ХРАНИ" 

Осигуряване на 
топъл обяд в 
община "Тунджа"  

01.07.2015/ 
30.04.2016 

Осигуряван е топъл обяд на територията 
на 16 населени места от община 
"Тунджа". Приготвяна и доставяна е 
храна от Домашен социален патронаж, с. 
Болярско и Общинско социално 
предприятие за обществено хранене 
"Домашен социален патронаж", с. 
Победа. 

48 238,60 лв. 

"Осигуряване на 
топъл обяд в 
община "Тунджа" 

03.05.2016/ 

30.04.2020 

Гарантиран е равен достъп до 
осигуряване на готова храна (топъл 
обяд) за лица и семейства в 
неравностойно положение, живеещи на 
територията на 44-те населени места от 
селски тип в Община "Тунджа". 

439 737,94 лв. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 

"Център за услуги в 
домашна среда - 
интегриран модел 
на социално 
включване за 
независим живот в 
малките населени 
места от селски 
тип в община 
"Тунджа" 

01.11.2015/ 
01.09.2017 

Пробиране на специфичен комплексен 
модел на интегриран подход, насочен 
към осигуряването на пълноценни, 
ефективни и ефикасни медико-социални 
грижи за възрастни хора с хронични 
заболявания и лица с увреждания в 
домашна среда в малките населени 
места от селски тип чрез създаване на 
Център за услуги в домашна среда. 

499 964,12 лв. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 
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"Хоризонти" - чрез 
образователна 
интеграция към 
пълноценна 
социализация в 
малките населени 
места от селски 
тип"  

07.02.2017/ 
07.02.2019 

Подпомагане чрез образователна 
интеграция на учениците от община 
"Тунджа" и произхождащи от 
етническите малцинства, да се изградят 
като пълноценни граждани и да 
постигнат успешна професионална, 
социална и творческа реализация 
посредством осъществяването на нови 
инициативи и въвеждането на 
иновативни подходи в рамките на 
общинската образователна 
инфраструктура и чрез насърчаване на 
родителското участие. 

533 125,15 лв. 

"Заедно" - 
споделена грижа 
за предучилищно 
образование, 
възпитание и 
подготовка на 
децата в 
неравностойно 
положение в 
малките населени 
места от селски 
тип" 

01.08.2016/ 
01.08.2018 

Проектът е насочен към създаването на 
устойчив, ефективен и ефикасен 
механизъм за подкрепа на децата от 
етническите малцинства в 
предучилищна възраст. Проектните 
дейности са насочени към въвеждане на 
модел за активиране и приобщаване на 
родителите-роми към образователния 
процес в детските градини и училището 
с подготвителна група; повишаване на 
тяхната мотивация за образование на 
децата им, превенция на ранното 
отпадане от образователната система, 
намаляване безпричинните отсъствия, 
осигуряване на условия за равен достъп 
до предучилищно образование. 

341 112,82 лв. 

Източник: ИСУН и Община "Тунджа" 

Община "Тунджа" е в активна фаза на изпълнението на широк спектър проекти, 
изискващи висока експертиза и сериозен административен капацитет, както със 
социална и образователна насоченост, за доставка на интегриран услуги и заетост, така 
и мащабни инфраструктурни проекти за оптимизиране на жизнената среда и за 
подобряване на състоянието на различните видове инфраструктура, както следва: 6 
проекта по Програма за развитие на селските райони на обща стойност 2 529 618,46 
лв., 7 проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси" на обща стойност 3 403 849,77 
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лв., 2 проекта по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", възлизащи на 
обща стойност 779 933,31 лв. 

Общата стойност на проектите възлиза на 6 713 401,54 лв. 

 

Таблица 12:  Проекти в процес на изпълнение с бенефициент Община "Тунджа" (по 
линия на Оперативните програми, действащи в Република България) 

Наименование 
на проекта 

Начална 
дата/дата на 
приключване 

Описание на проекта Общ бюджет 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

"Изграждане и 
рехабилитация 
на улици в 
населените 
места на 
Община 
"Тунджа"  

22.05.2019/ 

22.05.2022 

Изпълнение на следните инвестиционни 
проекти за възстановяване и подобряване 
на транспортно-експлоатационните качества 
на пътното тяло и тротоарните настилки на 
следните обекти от публичната 
инфраструктура: 

1. Основен ремонт/рехабилитация на ул. 
"Търговска" от о. т. 9 до о. т. 130, с. Бояджик 

2. Основен ремонт/ рехабилитация на ул. 
"Георги Дражев" от о. т. 22 до о. т. 132, с. 
Веселиново 

Изпълнение на инвестиционен проект 
"Изграждане на ул. "Васил Левски" от о. т. 
190 до о. т. 532, с. Роза”, който включва 
дейности за изграждане на нови улично 
платно и тротоарни настилки. 

1 168 242,43 
лв. 

"Основен 
ремонт и 
отоплителна 
инсталация на 
ОУ "Св. Св. 
Кирил и 
Методий", с. 

20.03.2020/ 
20.03.2023 

Извършване на основен ремонт на учебна 
сграда и физкултурен салон и изграждане на 
нова отоплителна инсталация на ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий" с. Бояджик за осигуряване 
подходяща образователна и работна среда 
за ученици, педагози и персонал. 

523 219,30 лв. 
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Бояджик, 
община 
"Тунджа" 

"Изграждане на 
Посетителски 
център- 
приложен 
учебен център 
за развитие и 
съхранение на 
местни 
традиции, 
обичаи и 
занаяти в с. 
Генерал 
Инзово, 
община 
"Тунджа"  

21.05.2020/ 
21.05.2023 

Изграждане на Посетителски център - 
приложен учебен център за развитие и 
съхранение на местни традиции, обичаи и 
занаяти в с. Генерал Инзово в част от 
сградата на училището, което не 
функционира поради закриването му. 
Изготвеният технически проект за 
изграждането на Посетителския център 
включва преустройство на част от 
училищната сграда в УПИ ХII, кв. 36, като се 
обособи и ремонтира първи етаж, със 
застроена площ от 543 кв.м. Цялостният 
ремонт на сградата ще бъде изпълнен на 
етапи, като с този проект стартира 
изпълнението на етап I включващ 
преустройството на три класните стаи и 
ремонт на покрив. 

288 043,36 лв. 

"Реконструкция 
и ремонт на 
общинска 
образователна 
инфраструктура 
с местно 
значение - 
Основен 
ремонт на 
детска градина, 
находяща се в 
УПИ XIV, кв. 16 
по ПУП на с. 
Крумово и 
Основен 
ремонт на 
отоплителна 
инсталация на 

30.12.2020/ 
30.06.2023 

Проектът обединява реконструкция и 
ремонт на два обекта от общинска 
образователна инфраструктура с местно 
значение включващ: 

1. Основен ремонт на отоплителна 
инсталация на ОУ "Васил Левски" в с. 
Тенево; 

2. Основен ремонт на детска градина в с. 
Крумово. 

177 982,15 лв. 
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ОУ "Васил 
Левски", 
находящо се в 
УПИ I, кв. 50 по 
ПУП на с. 
Тенево, 
Община 
"Тунджа" 

"Строителство, 
реконструкция 
и/или 
рехабилитация 
на ул. 
"Странджа" от 
о. т. 131 до о. т. 
132, с. Ботево; 
ул. "П. Волов" 
от о. т. 203 до 
о. т. 143 и ул. 
"Поп Андрей" 
от о. т. 204 до 
о. т. 205, с. 
Тенево, 
Община 
"Тунджа"  

30.12.2020/ 

30.06.2023 

Реконструкция и рехабилитация на 
пътищата на община "Тунджа", включваща 
три улици от общинската пътна мрежа в 
селата Ботево и Тенево: 

1. Ул. "Странджа" от о.т. 131 до о.т. 132, с. 
Ботево; 

2. Ул. "П. Волов" от о.т. 203 до о.т. 143, с. 
Тенево; 

3. Ул. "Поп Андрей" от о. т. 204 до о.т. 205, с. 
Тенево. 

148 778,43 лв. 

"Изграждане и 
реконструкция 
на спортна 
инфраструктура 
– 
Реконструкция 
на спортна 
площадка, 
находяща се в 
УПИ III, кв.37 
по ПУП на с. 
Безмер и 
Реконструкция 

30.12.2020/ 
30.06.2023 

Подобряване състоянието на спортната 
инфраструктура на територията на община 
"Тунджа", което ще допринесе за 
оптимизирането на разходите за 
модернизирането на спортни площадки - 
общинска собственост. Обновяване и 
благоустрояване на многофункционални 
пространства за отдих, спорт и игра, 
осигуряващи свободен достъп за ползване 
всички жителите на селата Безмер и 
Кукорево. 

223 352,79 лв. 
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на спортна 
площадка, 
находяща се в 
УПИ ХI, кв.20 
по ПУП на с. 
Кукорево, 
община 
"Тунджа" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 

"Желани 
пространства" - 
комплексен 
модел на 
интегрирани 
услуги за ранно 
детско 
развитие и 
социално 
включване в 
малките 
населени 
места"  

29.06.2016/ 
31.12.2021 

 

Прилагане на диференциран и съобразен 
със спецификата на община "Тунджа" 
подход в интерес на деца и семейства в 
риск от социално изключване, както и на 
други лица в сходна ситуация. Надграждане 
на добрият опит и въведените практики от 
общината по Проекта за социално 
включване. Преодоляване на дефицитите от 
услуги и интегрирани интервенции в 
малките населени места от селски тип. 
Гарантира равен достъп до условия и 
ресурси за пълноценно ранно детско 
развитие, превенция на бедността и 
социалното изключване. 

1 545 617,00 
лв. 

КОМПАС - 
Интегрирани 
мерки за 
социално 
включване в 
община 
"Тунджа" 

06.03.2019/ 
31.12.2021 

Прилагане на комплексен модел на 
предоставяне на интегрирани услуги за 
социално-икономическа интеграция, които 
са насочени към българските граждани от 
ромски произход, деца и семейства в риск 
от социално изключване, лица в уязвимо 
социално положение, живеещи в бедност, 
застрашени от дискриминация, липса на 
доходи, ниска степен на образование и 
отдалеченост от адекватни здравни и 
социални услуги.  

649 941,54 лв. 

Център 05.06.2019 Подобряване качеството на живот и 252 269,60 лв. 
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"Домашни 
грижи" - 
интегриран 
модел на 
патронажни 
медико-
социални 
услуги за 
възрастни хора 
и лица с 
увреждания в 
малките 
населени места 
от селски тип в 
община 
"Тунджа"  

възможностите за социално включване на 
хората с увреждания и възрастните хора 
чрез осигуряване на мрежа от услуги в 
домашна среда и изграждане на подходящ 
капацитет за предоставянето им чрез 
създаване на Център "Домашни грижи" на 
територията на община "Тунджа". 

Проект 
"Осигуряване 
на заетост чрез 
обучение на 
отдалечени от 
пазара на труда 
лица на 
територията на 
Община 
"Тунджа" 

16.01.2020/ 
16.05.2021 

Реализиране на интегрирани подходи за 
мотивиране и насърчаване на участие на 
пазара на труда на 34 лица на възраст от 30 
и над 54 години, в т.ч. икономически 
неактивни лица, извън образование и 
обучение, в обезкуражени лица; търсещи 
работа безработни лица и групи в 
неравностойно положение на пазара на 
труда, хора с ниско образование на 
включително икономически неактивни лица, 
хора с трайни увреждания, 
безработни/неактивни лица от ромски 
произход. 

284 359,02 лв. 

Център 
"Домашни 
грижи" - 
интегриран 
модел на 
патронажни 
медико-
социални 
услуги за 

01.04.2020/ 
31.01.2021 

Подобряване на качеството на живот и 
възможностите за социално включване на 
хората с увреждания и възрастните хора, 
чрез осигуряване на мрежа от услуги в 
домашна среда и изграждане на подходящ 
(материален и кадрови) капацитет за 
предоставянето им. 

Във връзка с безпрецедентните 

212 550,00 лв. 
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възрастни хора 
и лица с 
увреждания в 
малките 
населени места 
от селски тип в 
община 
"Тунджа"  

предизвикателства, свързани с пандемичен 
взрив на заболяването от вируса COVID-19 
се налага мобилизиране на допълнителни 
ресурси за превенция и осигуряване достъпа 
до услуги на уязвими лица, вкл. хора с 
увреждания или в невъзможност от 
самообслужване, които са застрашени в най-
голяма степен от COVID-19, както и за лица в 
карантинен период. 

"Социална 
платформа 
"Тунджа" – 
възможности за 
активно 
включване в 
малките 
населени места 
от селски тип” 

16.04.2020/ 
16.04.2021 

Възможности за активно включване и 
качествена грижа за деца в риск, възрастни 
лица, деца с увреждания, възрастни лица с 
увреждания, както и за членовете на техните 
семейства. Прилагане на интегриран модел 
за доставка на услуги с мотивиращ и 
социализиращ ефект, както и подобряване 
достъпът до услуги за кариерно развитие и 
участие на пазара на труда.  

360 227,81 лв. 

Център 
"Домашни 
грижи" - 
интегриран 
модел на 
патронажни 
медико-
социални 
услуги за 
възрастни хора 
и лица с 
увреждания в 
малките 
населени места 
от селски тип в 
община 
"Тунджа" 

01.11.2020/ 
01.05.2021 

Подобряване качеството на живот и 
възможностите за социално включване на 
хората с увреждания и възрастните хора в 
общината, чрез осигуряване на мрежа от 
услуги в домашна среда и изграждане на 
подходящ материален и кадрови капацитет 
за предоставянето им чрез въвеждане на 
модел за патронажни грижи за възрастни 
хора и лица с увреждания, вкл. с хронични 
заболявания и трайни увреждания за 
осигуряване на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги в 
техните домове. 

98 884,80 лв. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 
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КОМПАС - 
Интегрирани 
мерки за 
социално 
включване в 
община 
"Тунджа" 

06.03.2019/ 
31.12.2021 

Прилагане на комплексен модел на 
предоставяне на интегрирани услуги за 
социално-икономическа интеграция, които 
са насочени към българските граждани от 
ромски произход, деца и семейства в риск 
от социално изключване, лица в уязвимо 
социално положение, живеещи в бедност, 
застрашени от дискриминация, липса на 
доходи, ниска степен на образование и 
отдалеченост от адекватни здравни и 
социални услуги. 

389 957,77 лв. 

Пъстра палитра 
- иновации за 
приобщаване  

07.05.2020/ 
07.06.2022 

Подобряване на достъпа и повишаване на 
обхвата на децата от маргинализирани 
групи в системата на предучилищното 
образование чрез прилагане на иновативни 
интерактивни форми на комуникация и 
взаимодействие в рамките на общностите на 
образователните институции на територията 
на община "Тунджа". 

389 975,54 лв. 

Източник: ИСУН 

Понастоящем, в процес на изпълнение е СВОМР на СНЦ МИГ - "Тунджа", на която 
учредител, съвместно и в партньорство със стопанския и нестопанския сектор на 
територията, е Община "Тунджа". Прилагането е договорено в Споразумение за 
изпълнение на Стратегията № РД50-39/ 23.04.2018 г. Посоченият документ съдържа и 
осигурява добавената стойност за територията на МИГ – "Тунджа" от прилагането на 
Стратегията за ВОМР. В актуалния планов програмен период, МИГ се възползва от 
възможността, която предоставя подхода ВОМР, подготви и изпълнява мащабна 
интегрирана концепция за развитието на територията.  

СВОМР на МИГ – "Тунджа" консолидира ресурси по 3 европейски фонда: Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони; Европейския фонд за регионално 
развитие и Европейския социален фонд. 

Изпълнението на СВОМР съчетава финансиране по 5 оперативни програми. На 
територията на община "Тунджа" до 2023 г. ще бъдат инвестирани във финансирането 
на проекти на публичния, стопанския и нестопанския сектор безвъзмездни средства с 
общ размер 7 563 603,42 лв., както следва: 
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- Програма за развитие на селските райони, чрез ЕЗФРСР:   2 933 000 лв.; 

- ОП "Развитие на човешките ресурси", чрез ЕСФ:    1 460 000 лв.; 

- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", чрез ЕСФ:     970 000 лв.; 

- ОП "Околна среда", чрез ЕФРР:      1 050 603 лв.; 

- ОП "Иновации и конкурентоспособност", чрез ЕФРР:   1 150 000 лв. 

Многофондовото финансиране на стратегии за местно развитие на местни 
инициативни групи чрез подхода ВОМР се прилага за първи път в рамките на ЕС. То 
дава реална възможност да бъдат планирани в оптимална степен дейности и мерки, 
съобразно местните потребности и специфики. 

Договореният размер на безвъзмездната финансова помощ нарежда МИГ – "Тунджа" в 
авангарда на местните инициативни групи по финансов ресурс на одобрените СВОМР. 
Общината е най-големият потенциален бенефициент на ресурси по СВОМР и може да 
кандидатства за финансиране в рамките на Стратегията по ОП РЧР, ОП НОИР, ПРСР, 
ОПОС. Чрез изпълнението на одобрената Стратегия ще бъде постигнат интегриран 
ефект на развитие на територията с комплексни възможности за финансиране на 
публичния, стопанския и нестопанския сектор. 

В процес на изпълнение е проект, финансиран по Програмата за развитие на селските 
райони, бенефициент на който е МИГ – "Тунджа" с партньор МИГ - Котел, Сунгурларе и 
Върбица. Общата стойност на проекта е 178 616 лв. 

 

Таблица 13: Проекти в процес на изпълнение с бенефициент МИГ - "Тунджа" 

Наименование на 
проекта 

Начална 
дата/дата на 
приключване 

Описание на проекта Общ бюджет 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

"Традиции и 
иновации за 
промотиране на 
местна 
идентичност" 

19.08.2019/ 
19.08.2021 

Формулиране и реализиране съвместни 
инициативи на Сдружение МИГ – 
"Тунджа" и Сдружение МИГ – "Котел, 
Сунгурларе и Върбица" за промотиране 
териториите на основата на местните 
традиции и производства. 

178 616 лв. 

Източник: ИСУН 
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Висок капацитет и потенциал за усвояване на средства за развитие на територията на 
община "Тунджа" с ресурсите на европейското финансиране, освен общинската 
администрация (публичният сектор), притежават също стопанският и нестопанският 
сектор. В периода 2007-2013 г. по ПРСР са договорени и усвоени значителни средства, 
извън проектите на община "Тунджа". 

 

Таблица 14:  Усвоени средства по линия на Програма за развитие на селските райони 
на територията на община "Тунджа" за периода 2007-2013 г. 

Година Мярка по ПРСР Изплатена субсидия 
по мерки /лв./ 

2008 г. Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 807 413 

2009 г. Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 7 141 080 

2010 г. Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 5 471 663 

2011 г. Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 947 933 

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия" 

343 044,8 

 

Всичко:  1 290 977,8 

2012 г. Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" 772 126,8 

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия" 

717 366 

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти" 

1 251 371 

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 1 377 975 

Всичко:  4 118 838,8 

2013 г. Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 5 026 326 

 Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти" 

3 180 653 

 Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и 138 078 
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въвеждане на превантивни дейности" 

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" 1 088 945 

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия" 

67 664,63 

Всичко:  9 501 666,63 

ОБЩО  

2007-
2013 г.: 

 28 331 639 

Източник: Общинска администрация  
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

Ефективността на използваните ресурси показва отношението на постигнатия резултат 
спрямо поставената цел. В тази част от оценката не се отчитат разходите, а единствено 
постигнатите цели на базата на предварително идентифицираните резултати. 
Ефективността измерва степента, до която провежданите политики чрез програми, 
мерки, инициативи или проекти постига предварително поставените цели. 

Ефикасността на използваните ресурси указва отношението на постигнатия резултат 
спрямо вложените разходи. Колкото вложените разходи са по-малко, толкова по-
ефикасни са действията, заради които те са направени. В класическия случай, анализът 
на ефикасността се изразява в идентифицирането на връзката между въздействието на 
дадена интервенция и финансовите ресурси, необходими за постигането на това 
въздействие. Критерият за преценка е цената на "единица въздействие/продукт". 

Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при 
изпълнението на ОПР на Община "Тунджа" към края на плановия период се базира на 
аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в 
периода, обхванат от последващата оценка, финансирани със средства от бюджета на 
общината, структурните фондове на ЕС, ЕЗФРСР и други източници. За извършването 
на оценката се използват събраните данни по отношение на техническото и финансово 
изпълнение на проектите и дейностите в Програмата за реализация на ОПР, 
Индикативната финансова таблица на плана, както и определените индикатори за 
наблюдение и оценка на плана. 

За целите на настоящата последваща оценка, ефективността на използваните ресурси 
при реализацията на ОПР на Община "Тунджа“ за периода 2014-2020 г. се оценява в 
два аспекта. От една страна се оценява степента на постигане на стойностите по 
заложените индикатори, отчитащи изпълнението на стратегическите цели и 
приоритети, и от друга страна се прави съпоставяне на дела на реализираните 
подмерки, проекти и дейности спрямо първоначално планираните. 

За извършването на оценка на ефективността на постигнатите резултати от 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-
2020 г. е определена система от индикатори. На база на извършената Междинна 
оценка на ОПР в Актуализирания документ за изпълнение на ОПР от 2017 г. е 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. 
 

   
83 

направена актуализация на матрицата с индикатори, като са заложени базови, 
междинни и целеви стойности, посочени са източници на информация и периоди на 
отчитане, с цел осигуряването на възможност за проследяване на тенденциите по 
приоритетни области и процентно измерване на постигнатото през периода на 
действие на плана. В съответствие с Методическите указания за разработване на 
Общински планове за развитие за периода 2014-2020 г. на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, Матрицата на индикаторите на ОПР 
включва два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие. 

В изпълнение на изискванията на ЗРР и ППЗРР, Община "Тунджа" ежегодно е отчитала 
напредъка по изпълнение на заложените мерки и проекти в Програмата за реализация 
на ОПР чрез изготвянето на Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР. 
Въз основа на отчетените данни през целия период 2014-2020 г. екипът, изготвил 
настоящата Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. е обработил, систематизирал и представил 
информацията за степента на постигането на всички индикатори, отчитащи 
изпълнението на стратегическите цели и приоритети на плана, в следващата таблица: 
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Таблица 15:  Постигнат напредък по индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР на Община 
"Тунджа" за периода 2014-2020 г. 

Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

Стратегическа цел 1. 

Реализиране на 
икономически растеж, 
основан на местния 
природен, културен и 
демографски 
потенциал, чрез 

Нефинансови 
предприятия 

брой НСИ 1 път 601 
(2011 г.) 

1 6341 
693 

1 7002 
721 

722 Преизпълнен 

Произведена 
продукция 

хил. 
лв. 

НСИ 1 път 144 017 
(2011 г.) 

486 5323 
274 360 

500 0004 
281 955 

246 100 87% 

Приходи от дейността хил. 
лв. 

НСИ 1 път 200 248 
(2011 г.) 

655 7365 
366 957 

700 0006 
391 728 

378 431 97% 

 
1 След извършена допълнителна проверка на данните, предоставени от Националния статистически институт, е установено, че посочените стойности, заложени за Индикатор "Брой 
нефинансови предприятия" в изготвения Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" 2014-2020 г. от 2017 г. не са коректни. 
Коректната стойност за Индикатор "Брой нефинансови предприятия" за 2015 г. е 693 бр. 
 
2 Във връзка с установената грешка по отношение на посочената в изготвения Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" 2014-2020 
г. от 2017 г. междинна стойност за Индикатор "Брой нефинансови предприятия" оценяващият екип е изчислил нова целева стойност за 2020 г., съобразена с коректната стойност за 
индикатора при запазване на същото съотношение между междинна и целева стойност. 
 
3 След извършена допълнителна проверка на данните, предоставени от Националния статистически институт, е установено, че посочените стойности, заложени за Индикатор 
"Произведена продукция" в изготвения Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" 2014-2020 г. от 2017 г. не са коректни. Коректната 
стойност за Индикатор "Произведена продукция" за 2015 г. е 274 360 хил. лв. 
 
4 Във връзка с установената грешка по отношение на посочената в изготвения Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" 2014-2020 
г. от 2017 г. междинна стойност за Индикатор "Произведена продукция" оценяващият екип е изчислил нова целева стойност за 2020 г., съобразена с коректната стойност за 
индикатора при запазване на същото съотношение между междинна и целева стойност. 
 
5 След извършена допълнителна проверка на данните, предоставени от Националния статистически институт, е установено, че посочените стойности, заложени за Индикатор 
"Приходи от дейността" в изготвения Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" 2014-2020 г. от 2017 г. не са коректни. Коректната 
стойност за Индикатор "Приходи от дейността" за 2015 г. е 366 957 хил. лв. 
 
6 Във връзка с установената грешка по отношение на посочената в изготвения Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" 2014-2020 
г. от 2017 г. междинна стойност за Индикатор "Приходи от дейността" оценяващият екип е изчислил нова целева стойност за 2020 г., съобразена с коректната стойност за индикатора 
при запазване на същото съотношение между междинна и целева стойност. 
 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. 
 

   
85 

Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

иновации във 
водещите 
икономически 
дейности 

Реализирани проекти 
за публично-частни 
партньорства 

брой Община 
Тунджа 

годишно 0 0 3 0 0% 

Реализирани 
иновативни проекти, 
създали "полезен 
модел" или "патент" 

брой Община 
Тунджа 

годишно 0 1 5 1 20% 

Реализирани проекти 
за производство на 
енергия от ВЕИ 

брой РДНСК годишно Н/ П 19 25 19 76% 

Приоритет 1.1. 

Повишаване 
конкурентоспособностт
а и иновативността на 
местната икономика 

Изпълнени проекти за 
насърчаване на 
предприемачеството 

брой Община 
Тунджа 

годишно Н/П 0 3 1 33% 

Брой местни 
предприятия, получили 
финансиране чрез 
схеми за безвъзмездна 
помощ за стартиращи 
предприемачи 

брой Община 
Тунджа 

годишно 0 0 3 0 0% 

Приоритет 1.2. 

Създаване на 
благоприятни условия 
за привличане на 
инвестиции. Развитие 
на партньорства. 

Новосъздадени/ 
развити клъстери 

брой ИСУН 2 пъти 0 0 2 0 0% 

Брой реализирани 
проекти за публично-
частни партньорства 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 0 3 0 0% 

Новосъздадени 
индустриални паркове 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 0 1 3 1 33% 

Бизнес форуми, 
проведени на 

брой Община годишно 0 1 4 2 50% 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

територията на община 
Тунджа в подкрепа на 
изграждането на 
бизнес мрежи и 
клъстери 

Тунджа 

Реализирани 
партньорства 

брой Община 
Тунджа 

годишно Н/П 2 5 3 60% 

Приоритет 1.3. 

Развитие на устойчив 
висококачествен 
регионален туризъм 

Места за настаняване в 
сферата на туризма 

брой НСИ 1 път 1 1 3 2 67% 

Новоразработени 
туристически продукти 
на територията на 
общината 

брой Община 
Тунджа 

годишно 0 10 15 11 73% 

Брой новосъздадени 
добри практики за 
устойчив туризъм 

брой Община 
Тунджа 

годишно 0 1 3 1 33% 

Туристически 
атракции, създадени 
или реновирани и 
експонирани 

брой Община 
Тунджа 

годишно 1 3 6 3 50% 

Приоритет 1.4. 

Развитие на модерно и 
конкурентоспособно 
земеделие 

Реализирани 
лесоустройствени 
проекти 

брой Община 
Тунджа 

2 път 0 1 1 1 100% 

Реализирани проекти 
по подмярка 4.1 
"Инвестиции в 
земеделски 
стопанства" от ПРСР 

брой ДФЗ 2 пъти 0 2 5 2 40% 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

Реализирани проекти 
по подмярка 4.2 
"Инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти" от ПРСР 

брой ДФЗ 2 път 0 1 3 1 33% 

Новосъздадени 
земеделски 
организации по ПРСР 
по реда на ЗЗД или 
ЗЮЛНЦ 

брой ДЗФ 2 пъти 0 0 3 0 0% 

Реализирани проекти 
по подмярка 6.1 
"Стартова помощ за 
млади земеделски 
стопани" на ПРСР 

брой ДФЗ 1 път 0 10 13 24 Преизпълнен 

Реализирани проекти 
по подмярка 6.3 
"Стартова помощ за 
развитието на малки 
стопанства" на ПРСР 

брой ДФЗ 1 път 0 15 18 31 Преизпълнен 

Стратегическа цел 2. 
Подобряване на 
условията за живот, 
социалните услуги и 
личната сигурност 

Средна годишна 
работна заплата 

лв.  НСИ 1 път няма данни 8 836 9 000 11 495 Преизпълнен 

Намаляване 
равнището на 
безработицата 

% ДБТ 1 път 24,7 15,8 12 7,7 Преизпълнен 

Продължително 
безработни лица 

брой ДБТ 1 път 791 661 600 няма данни няма данни 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

повече от 1 година 

Ученици от I до VII 
клас, преждевременно 
напуснали училище 

брой Община 
Тунджа 

1 път Н/П 33 20 19 Преизпълнен 

Приоритет 2.1. 
Подобряване 
качеството на 
образованието и 
създаване на условия 
за развитие на младите 
хора 

Ученици, 
преждевременно 
напуснали училище 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 42 33 20 19 Преизпълнен 

Сключени 
партньорства между 
местни предприятия, 
университети, научно-
изследователски 
институции и 
лаборатории 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 0 1 3 3 100% 

Приоритет 2.2. 

Създаване на 
възможности за 
трудова заетост, 
намаляване на 
бедността и риска от 
социална изолация 

Реализирани 
проекти/инициативи, 
насочени към 
безработните лица 

брой ДГТ 2 пъти Н/П 6 8 16 Преизпълнен 

Изпълнени проекти за 
предоставяне на 
социални услуги за 
лица в риск или 
уязвими групи 

брой ИСУН/ 
Община 
Тунджа 

2 пъти 6 9 11 25 Преизпълнен 

Реализирани проекти, 
подобряващи 
предлагането и 
търсенето на труд 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 1 3 6 Преизпълнен 

Реализирани проекти брой Община 2 пъти Н/П 1 3 6 Преизпълнен 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

за обучение и 
преквалификация на 
заетите в частния и 
обществения сектор 

Тунджа 

Лица, получили 
социални услуги по 
проекти за 
предоставяне на 
социални услуги за 
лица в риск 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 4 031 4 600 9 996 Преизпълнен 

Реализирани проекти, 
насочени към 
смекчаване на 
младежката 
безработица до 29 г. 

брой Община 
Тунджа/ 

ДБТ 

2 пъти Н/П 2 4 4 100% 

Лица в неравностойно 
социално положение, 
обхванати от проекти и 
дейности за социално 
включване 

брой Община 
Тунджа/ 

ДБТ 

2 пъти Н/П 8 11 458 Преизпълнен 

Предприети, 
организирани 
квалификационни 
курсове за групи със 
специални нужди 

брой Община 
Тунджа/ 

ДБТ 

2 пъти Н/П 0 3 3 100% 

Лица в неравностойно 
положение, обхванати 
от проекти/дейности 
по интегриране пазара 

брой Община 
Тунджа/ 

ДБТ 

2 пъти Н/П 2 4 475 Преизпълнен 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

на труда 

Реализирани проекти, 
насочени към ромската 
общност и интеграция 

брой Община 
Тунджа 

1 пъти Н/П 4 5 17 Преизпълнен 

Приоритет 2.3. 

Повишаване 
качеството на 
здравеопазването и 
подобряване достъпа 
до обектите на 
здравната 
инфраструктура 

Линейки за ЦСНМП брой Община 
Тунджа/МЗ 

2 пъти Н/П 0 3 0 0% 

Закупуване на ново 
здравно оборудване 

брой Община 
Тунджа/МЗ 

2 пъти Н/П 2 5 4 80% 

Новосъздадени/ 
реновирани здравни 
заведения 

брой Община 
Тунджа 

1 път Н/П 3 5 3 60% 

Обекти с изградена 
достъпна среда за лица 
с увреждания 

брой Община 
Тунджа 

1 път Н/П 8 12 8 67% 

Приоритет 2.4. 

Развитие на културата 
и културните 
институции. Опазване, 
популяризиране и 
развитие на 
културното наследство. 

Изградени/ 
реновирани обекти за 
културни, младежки и 
спортни дейности 

брой Община 
Тунджа 

1 път Н/П 2 4 5 Преизпълнен 

Културни, младежки и 
спортни събития, 
организирани по 
проекти на общината 

брой Община 
Тунджа 

1 път Н/П 129 140 425 Преизпълнен 

Приоритет 2.5. 

Повишаване на 
административния 
капацитет и 
ефективността на 

Реализирани проекти, 
подобряващи 
административното и 
информационно 
обслужване 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 1 1 3 2 67% 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

публичните услуги за 
гражданите и бизнеса 

Предоставяни 
публични електронни 
услуги 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 1 3 45 Преизпълнен 

Брой обучени 
служители на 
общинската 
администрация 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 269 350 369 Преизпълнен 

Стратегическа цел 3. 

Развитие на 
техническа 
инфраструктура, 
водеща до растеж и 
опазване на околната 
среда 

Брой на домакинствата 
с подобрен режим на 
водоснабдяване 

брой Община 
Тунджа 

1 път Н/П 83 140 139 99% 

Приоритет 3.1. 

Изграждане на нова и 
модернизиране на 
съществуващата 
техническа 
инфраструктура 

Рехабилитирана 
общинска пътна мрежа 

км Община 
Тунджа 

годишно Н/П 3 8 7,5 94% 

Рехабилитирана 
улична мрежа и 
тротоари 

кв. м Община 
Тунджа 

годишно Н/П 18 868 35 000 35 468 Преизпълнен 

Изградена/ 
рехабилитирана ВиК 
мрежа 

км Община 
Тунджа 

годишно Н/П 3,714 5,000 5,200 Преизпълнен 

Нови ПУП за 
инвестиционни 
проекти 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 2 6 12 7 58% 

Приоритет 3.2. 

Подобряване 

Проекти за опазване 
на околната среда 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 0 2 4 3 75% 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

качествените 
характеристики на 
околната среда. 
Опазване и 
възстановяване на 
природните ресурси 

Брой изпълнени 
проекти, дейности, 
програми за 
управление на 
природни рискове и 
ограничаване 
изменението на 
климата и за 
адаптацията към вече 
настъпилите промени 

брой Община 
Тунджа 

1 път 1 1 2 1 50% 

Въведени системи в 
населените места за 
разделно събиране на 
битовите отпадъци 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 1 2 21 Преизпълнен 

Изградени 
пречиствателни 
станции за отпадни 
води 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 1 2 1 50% 

Закрити и 
рехабилитирани 
нерегламентирани 
депа за битови 
отпадъци 

брой Община 
Тунджа 

1 път 0 0 2 0 0% 

Приоритет 3.3. 

Повишаване 
качеството на 
селищната среда 

Обекти с изградена 
достъпна среда за лица 
с увреждания 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 8 12 8 37% 

Изградени детски 
площадки 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 4 8 21 Преизпълнен 
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Стратегически 
цели/Приоритети 

Описание на 
индикатора 

Мярка Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 
2013 г. 

Междинна 
стойност 
2017 г. 

Целева 
стойност 
2020 г. 

Постигната 
стойност 

към 2020 г. 

Степен на 
постигане на 
индикатора 

Проекти за енергийна 
ефективност на 
публични и жилищни 
многофамилни сгради 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 0 0 10 1 10% 

Новосъздадени сгради 
общинска собственост 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти 0 7 14 15 Преизпълнен 

Стратегическа цел 4. 

Стартиране на 
териториални 
инициативи за 
сближаване 

Осъществени 
сътрудничества за 
подготовка и 
изпълнение на 
съвместни 
проекти/партньорства 

брой Община 
Тунджа 

2 пъти Н/П 4 6 17 Преизпълнен 

Приоритет 4.1. 

Развитие на 
сътрудничеството с 
общини, областна 
администрация, РАО 
"Тракия". 
Трансгранично и 
международно 
сътрудничество 

Осъществени 
сътрудничества със 
съседни общини и 
области, подобряващи 
транспортната система 

брой Община 
Тунджа 

1 път 0 0 1 0 0% 

Източник:  Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за 
периода 2014-2020 г. 
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На база на представените в горната таблица данни могат да бъдат направени следните 
изводи: 

• Отчита се висока степен на постигане на всички четири стратегически цели на  
Общинския план за развитие. С най-голяма степен на изпълнение се отличава 
Стратегическа цел 2. Подобряване на условията за живот, социалните услуги и 
личната сигурност, където се наблюдава преизпълнение на заложените цели по 
почти всички индикатори за въздействие и индикатори за резултат. 

• Почти всички целеви стойности на индикаторите за измерване степента на 
постигане на Стратегическа цел 1. Реализиране на икономически растеж, 
основан на местния природен, културен и демографски потенциал, чрез 
иновации във водещите икономически дейности са достигнати или е отчетен 
висок процент на изпълнение (вж. забележките под линия за индикатори "Брой 
нефинансови предприятия", "Произведена продукция" и "Приходи от 
дейността"). По отношение на изпълнението на индикаторите по включените в 
стратегическата цел приоритети, по-слаби резултати са постигнати по Приоритет 
1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната 
икономика и Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане 
на инвестиции. Развитие на партньорства. По-високи проценти на изпълнение са 
достигнати по Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален 
туризъм и Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентоспособно 
земеделие. 

• При Стратегическа цел 2. Подобряване на условията за живот, социалните 
услуги и личната сигурност се отчита постигане и надхвърляне на повечето от 
индикаторите, отчитащи постигането на целта и на включените в нея 
приоритети. В голяма степен изпълнението на тази стратегическа цел и нейните 
приоритети се дължи на изключително успешното прилагане на Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на  МИГ – "Тунджа", в рамките на която 
са реализирани редица значими за общината и нейното население проекти в 
социалната сфера. 
За някои индикатори като "Лица, получили социални услуги по проекти за 
предоставяне на социални услуги за лица в риск", "Лица в неравностойно 
социално положение, обхванати от проекти и дейности за социално включване", 
"Лица в неравностойно положение, обхванати от проекти/дейности по 
интегриране пазара на труда" и "Културни, младежки и спортни събития, 
организирани по проекти на общината" се отчитат значително по-големи 
проценти на изпълнение спрямо заложените целеви стойности, което може да 
бъде обяснено най-вече с неправилно планиране на резултатите при 
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съставянето на матрицата с индикатори, както и с по-широкия обхват на смисъла 
на някои индикатори, какъвто е случаят с индикатор "Културни, младежки и 
спортни събития, организирани по проекти на общината". 

• Отчитайки степента на постигане на заложените индикатори, може да бъде 
направен извод, че изпълнението на Стратегическа цел 3. Развитие на 
техническа инфраструктура, водеща до растеж и опазване на околната среда е 
също на много високо ниво. Не е отчетен напредък единствено по индикатор 
"Закрити и рехабилитирани нерегламентирани депа за битови отпадъци", като 
по-ниска степен на постигане на заложените цели се отчита и при индикатори 
"Обекти с изградена достъпна среда за лица с увреждания" и "Проекти за 
енергийна ефективност на публични и жилищни многофамилни сгради". 

• Висока степен на постигане на целта се наблюдава и по отношение на 
Стратегическа цел 4. Стартиране на териториални инициативи за сближаване, 
където към 2020 г. по индикатор "Осъществени сътрудничества за подготовка и 
изпълнение на съвместни проекти/партньорства" се отчита преизпълнение на 
поставената цел. Не е отчетен напредък по единствения индикатор за 
наблюдение на Приоритет 4.1. Развитие на сътрудничеството с общини, 
областна администрация, РАО "Тракия". Трансгранично и международно 
сътрудничество – "Осъществени сътрудничества със съседни общини и области, 
подобряващи транспортната система". 

 

За изготвянето на по-точна оценка на ефективността на постигнатите резултати от 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-
2020 г. е извършвана съпоставка на дела на реализираните подмерки, проекти и 
дейности спрямо първоначално планираните. Резултатите от оценката са нагледно 
представени на следващата фигура: 
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Фигура 3:  Дял на изпълнените подмерки и дейности спрямо заложените в Общинския 
план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. 

 
Източник: Община "Тунджа“ 

В ОПР на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. са заложени общо 121 подмерки и 
дейности в рамките на четири приоритетни области. В края на периода на изпълнение 
се отчитат извършени дейности и технически напредък в 88 от тях. В някои от 
подмерките има откроен само по един проект или дейност, допринасящи за напредъка 
по конкретната подмярка, докато в други са отчетени повече от един реализиран 
проект, свързан с изпълнението ѝ. Такъв е примера на Подмярка 2.1.1.2.1: Доставка на 
оборудване, учебни мебели, учебни материали и оборудване на училища и целодневни 
детски градини от общинската инфраструктура от Приоритет 2.1 – Подобряване 
качеството на образованието и създаване на условия за развитие на младите хора, 
където са изпълнени Проекти "Заедно" и "Хоризонти", финансирани по ОП НОИР, 
Проект "Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите 
малцинства в детските заведения от община "Тунджа", финансиран по ОП РЧР и Проект 
"КОМПАС", финансиран по "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 1. 
Оборудване е доставено и по проект "Палитра" за Центъра за иновации и детско 
развитие "Тунджа" в с. Козарево през 2020 г. (в т.ч. маси, столчета, мека мебел, 
библиотечни шкафове). За целите на анализа на ефективността на използваните 
ресурси не се прави разлика между подмярка, реализирана чрез изпълнението на един 
или повече проекта/дейности.  

27%

73%

88 дейности
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Видно от горепредставената фигура, ефективността на реализацията на Общинския 
план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. е 73% или общо 88 
реализирани подмерки и дейности от първоначално заложени 121 подмерки/дейности 
при разработването на плановия документ. 

Таблица 16: Ефективност на изпълнението на приоритетите на ОПР на Община 
"Тунджа" за периода 2014-2020 г. 

Приоритетна 
област 

Брой планирани 
подмерки и дейности 
по специфични цели и 

мерки 

Брой подмерки и 
дейности с отчетено 
изпълнение към края 

на 2020 г. 

Дял на изпълнените 
подмерки и дейности 
спрямо заложените 

Общо за ПО 1 36 28 78% 

Приоритет 1 10 9 90% 

Приоритет 2 6 3 50% 

Приоритет 3 12 11 92% 

Приоритет 4 8 5 63% 

Общо за ПО 2 47 35 74% 

Приоритет 1 12 11 92% 

Приоритет 2 19 13 68% 

Приоритет 3 6 5 83% 

Приоритет 4 5 5 100% 

Приоритет 5 5 1 20% 

Общо за ПО 3 28 16 57% 

Приоритет 1 14 8 57% 

Приоритет 2 6 2 33% 

Приоритет 3 8 6 75% 

Общо за ПО 4 10 9 90% 

Приоритет 1 10 9 90% 

Общо за ОПР 121 88 73% 

Източник: Община "Тунджа" 
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В горната таблица е изведена детайлна и подробна информация за подмерките и 
дейностите с отчетено изпълнение към края на 2020 г. по приоритети. Програмата за 
реализация на ОПР на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. е структурирана по 
следния начин: дефинирани са четири приоритетни области, всяка от които 
кореспондира със съответна стратегическа цел на плана; изпълнението на 
стратегическите цели се определя от реализацията на приоритетите и специфичните 
цели към тях; оперативното изпълнение на тези специфични цели зависи от конкретни 
мерки, които от своя страна се осъществяват посредством подмерки или дейности. 

Анализът показва, че най-ефективно е изпълнена Приоритетна област 4: "Териториално 
сътрудничество и сближаване" с 9 подмерки и дейности с отчетено изпълнение към 
края на 2020 г. от общо 10 планирани или общо 90% в рамките на единствения 
Приоритет в тази област: "Развитие на сътрудничеството с общини, областна 
администрация, РАО "Тракия". Трансгранично и международно сътрудничество.“. 

На следващо място по ефективност се нареждат Приоритетна област 1: "Устойчив 
икономически растеж и иновации" и Приоритетна област 2: "Жизнен стандарт и 
качество на живот", съответно с дял на изпълнените подмерки и дейности спрямо 
заложените от 78% и 74%. 

С ефективност от 57% се откроява Приоритетна област 3: "Техническа инфраструктура 
и околна среда". В рамките на тази приоритетна област, Приоритет 2: "Подобряване 
качествените характеристики на околна среда. Опазване и възстановяване на 
природните ресурси“ не отчита изпълнение на четири от общо шестте подмерки, 
планирани за реализирането му. Въпреки това, в рамките на цялата приоритетна област 
са изпълнени 16 от планираните 28 подмерки и дейности. 

На база на извършения анализ за постигнатия напредък при реализацията на ОПР, 
може да се заключи, че планът се характеризира с висока ефективност от 73% или 88 
реализирани подмерки и дейности от първоначално заложени 121 подмерки/дейности 
при разработването на плановия документ. 

За извършването на оценка на ефикасността на използваните ресурси е необходимо да 
бъдат съпоставени постигнатите резултати и инвестираните за това средства. Отново, 
информацията за този анализ може да бъде получена от Програмата за реализация на 
ОПР и Индикативната финансова таблица на плана. 

На базата на набраната и анализирана информация - информацията от ИСУН и данни 
от Общинска администрация – "Тунджа", е извършено съпоставяне на планираните и 
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инвестираните финансови средства по съответните приоритети, залегнали в плана. 
Обобщение на анализа е показан в следващата таблица: 

 

Таблица 17:  Финансово изпълнение на ОПР на Община "Тунджа" за периода 2014-
2020 г. 

Приоритетна област Индикативен бюджет 
за периода 

2014-2020 г. 

Отчетено изпълнение 
за периода 

2014-2020 г. 

% на изпълнение 
спрямо индикативния 

бюджет 

Общо за ПО 1 118 745 000 лв. 121,082,500 лв. 102% 

Приоритет 1 104 860 000 лв. 115 742 840 лв. 110% 

Приоритет 2 1 730 000 лв. 390 000 лв. 23% 

Приоритет 3 4 160 000 лв. 3 268 040 лв. 79% 

Приоритет 4 7 995 000 лв. 1 681 620 лв. 21% 

Общо за ПО 2 29 385 000 лв. 36 694 363 лв. 125% 

Приоритет 1 11 080 000 лв. 17 832 060 лв. 161% 

Приоритет 2 13 115 000 лв. 16 146 264 лв. 123% 

Приоритет 3 1 200 000 лв. 958 829 лв. 80% 

Приоритет 4 2 500 000 лв. 1 637 210 лв. 65% 

Приоритет 5 1 490 000 лв. 120 000 лв. 8% 

Общо за ПО 3 36 930 000 лв. 37 478 000 лв. 101% 

Приоритет 1 23 190 000 лв. 31 950 000 лв. 138% 

Приоритет 2 9 300 000 лв. 2,003,000 лв. 22% 

Приоритет 3 4 440 000 лв. 3 525 000 лв. 79% 

Общо за ПО 4 4 600 000 лв. 2 874 343 лв. 62% 

Приоритет 1 4 600 000 лв. 2 874 343 лв. 62% 

Общо за ОПР 189 660 000 лв. 198 129 206 лв. 104% 

Източник: Община "Тунджа" 
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Анализът на ефикасността на използваните ресурси показва, че общите разходи за 
финансовото изпълнение на Общинския план за развитие на Община "Тунджа" за 
периода 2014-2020 г. възлизат на 198 129 206 лв. В горната таблица е изведен и 
заложеният индикативен бюджет на плановия документ – 189 660 000 лв. 
Съпоставяйки двете обобщаващи цифри, отчетените данни сочат, че в края на плановия 
период общото изпълнение на индикативния финансов план на ОПР е 104%. 

 

Фигура 4:  Финансово изпълнение на приоритетните области на ОПР на Община 
"Тунджа" за периода 2014-2020 г. спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община "Тунджа" 

По-детайлен анализ на финансовото изпълнение в края на отчетния период на ОПР на 
Община "Тунджа" за 2014-2020 г. показва сходни резултати в рамките на Приоритетна 
област 1: "Устойчив икономически растеж и иновации", Приоритетна област 2: "Жизнен 
стандарт и качество на живот" и Приоритетна област 3: "Техническа инфраструктура и 
околна среда", като и трите области се характеризират с над 100% изпълнение спрямо 
заложения индикативния бюджет. Единственият приоритет, при който няма финансово 
преизпълнение на плана е Приоритетна област 4: "Териториално сътрудничество и 
сближаване", където са отчетени разходи за реализация от 2 874 343 лв. спрямо 
първоначално планираните 4 600 000 лв., което се равнява на 62% финансово 
изпълнение. 

4 600 000 лв.

36 930 000 лв.

29 385 000 лв.

118 745 000 лв.

2 874 343 лв.

37 478 000 лв.

36 694 363 лв.

121 082 500 лв.

ПО 4

ПО 3

ПО 2

ПО 1

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г.
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В рамките на настоящата оценка е направен и задълбочен анализ на всяка една 
приоритетна област, с посочване на финансово изпълнение на всеки един приоритет от 
Общинския план за развитие. Методологията, която е използвана, включва 
разглеждането на всяка една планирана подмярка или дейност по специфични цели и 
мерки на всеки приоритет и поставянето на оценка на финансовото изпълнение. Тази 
оценка се осъществява чрез сравнение на заложено и отчетено изпълнение, посочено 
като процент на реализация спрямо индикативния бюджет. 

 

Фигура 5:  Финансово изпълнение на Приоритетна област 1 на ОПР за 2014-2020 г. 
спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община "Тунджа" 

При оценката на ефикасността на използваните ресурси за реализацията на 
Приоритетна ос 1: "Устойчив икономически растеж и иновации" на ОПР на Община 
"Тунджа" за 2014-2020 г. най-голямо впечатление прави разликата между използвания 
финансов ресурс на четирите приоритета, заложени за изпълнението на приоритетната 
ос. Приоритет 1: "Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната 
икономика" е с направени инвестиции в размер на 115 742 840 лв., което се дължи 
основно на заложена подмярка 1.1.1.3.1.: "Изграждане на индустриална зона "Кабиле". 

7 995 000 лв.

4 160 000 лв.

1 730 000 лв.

104 860 000 лв.

1 681 620 лв.

3 268 040 лв.

390 000 лв.

115 742 840 лв.

Приоритет 4

Приоритет 3

Приоритет 2

Приоритет 1

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г.
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За реализирането ѝ са планирани и изпълнени инвестиции в размер на 100 000 000 лв. 
Приоритет 1 се откроява от другите приоритети в рамките на Приоритетна ос 1 и с 
високия процент на финансово изпълнение – 102% изпълнение спрямо индикативния 
бюджет за приоритета. Анализът показва, че Приоритет 2: "Създаване на благоприятни 
условия за привличане на инвестиции. Развитие на партньорства", Приоритет 3: 
"Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм" и Приоритет 4: "Развитие 
на модерно и конкурентноспособно земеделие" са със съответно 23%, 79% и 21% 
изпълнение. Като цяло Приоритетна ос 1: "Устойчив икономически растеж и иновации" 
е финансово изпълнение на разходвания ресурс от 102%. 

 

Фигура 6:  Финансово изпълнение на Приоритетна област 2 на ОПР за 2014-2020 г. 
спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община "Тунджа" 

Приоритетна област 2: "Жизнен стандарт и качество на живот" е с най-високия резултат 
по отношение на процент на изпълнение спрямо индикативния бюджет. Спрямо 
планирания индикативен бюджет от 29 385 000 лв., отчетеното изпълнение за периода 
2014-2020 г. възлиза на 36 694 363 лв. или общо 125% изпълнение. Това се дължи 
основно на резултатите от Приоритет 1: "Подобряване качеството на образованието и 
създаване на условия за развитие на младите хора.", който е с най-висок резултат от 

1 490 000 лв.

2 500 000 лв.

1 200 000 лв.

13 115 000 лв.

11 080 000 лв.

120 000 лв.

1 637 210 лв.

958 829 лв.

16 146 264 лв.

17 832 060 лв.

Приоритет 5

Приоритет 4

Приоритет 3

Приоритет 2

Приоритет 1

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г.
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всички приоритети от ОПР на Община "Тунджа" за 2014-2020 г. – 161% спрямо 
заложения индикативен бюджет за приоритета. Разходи над първоначално заложените 
се отчитат и в Приоритет 2: "Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване 
на бедността и риска от социална изолация" с изпълнение от 16 146 264 лв. спрямо 
13 115 000 лв. планиран ресурс. За сравнение, Приоритет 3: "Повишаване качеството 
на здравеопазването и подобряване достъпа до обектите на здравната 
инфраструктура" е с 80%, Приоритет 4: "Развитие на културата и културните институции. 
Опазване, популяризиране и развитие на културното наследство" е с 65%, а Приоритет 
5: "Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните услуги 
за гражданите" е едва с 8% изпълнение. 

 

Фигура 7:  Финансово изпълнение на Приоритетна област 3 на ОПР за 2014-2020 г. 
спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община "Тунджа" 

Финансовото изпълнение на Приоритетна област 3: "Техническа инфраструктура и 
околна среда" е третата област с преизпълнение на разходваните средства спрямо 
заложените – със 101%. В рамките на приоритета най-значим от финансова гледна 
точка е Приоритет 1: "Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата 
техническа инфраструктура", тъй като индикативният бюджет за него, посочен в 
плановия документ за периода 2014-2020 г., е 23 190 000 лв. Благодарение главно на 
успешно реализирани проекти по Програмите ОП "Околна среда", Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. и ПУДООС по подмярка 3.1.1.3.1: 

4 440 000 лв.

9 300 000 лв.

23 190 000 лв.

3 525 000 лв.

2 003 000 лв.

31 950 000 лв.

Приоритет 3

Приоритет 2

Приоритет 1

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г.
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"Обновление на ВиК инфраструктурата в селата", финансовото изпълнение на 
Приоритет 1 се равнява на 31 950 000 лв. или 138% изпълнение спрямо индикативния 
бюджет. Този относителен дял на изпълнение отрежда второ място на приоритета по 
размер на разходвани средства за целия ОПР на Община "Тунджа" за периода 2014-
2020 г. Въпреки че Приоритет 2: "Подобряване качествените характеристики на околна 
среда. Опазване и възстановяване на природните ресурси" с 2 003 000 лв. и Приоритет 
3: "Повишаване качеството на селищната среда" с 3 525 000 лв. не достигат 
планираните си индикативни финансови средства, като цяло Приоритетната област 
бележи високо финансово изпълнение от 37 478 000 лв. спрямо заложени 
36 930 000 лв. 

 

Фигура 8:  Финансово изпълнение на Приоритетна област 4 на ОПР за 2014-2020 г. 
спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община "Тунджа" 

За разлика от техническото изпълнение, където Приоритетна област 4: "Териториално 
сътрудничество и сближаване" заема първо място сред приоритетните области, 
финансовият анализ отрежда последното място на тази приоритетна област по 
съотношение на инвестираните спрямо първоначално планираните средства. В рамките 
на тази цел е заложен само един приоритет - "Развитие на сътрудничеството с общини, 
областна администрация, РАО "Тракия". Трансгранично и международно 
сътрудничество". От предвидените индикативно 4 600 000 лв. в този приоритет са 
реализирани проекти и подмерки на обща стойност 2 874 343 лв. Това, в процентно 
съотношение, означава, че Приоритетна област 4 има финансово изпълнение от 62%. 

 

В обобщение, анализът на финансовото изпълнение при реализация на Общинския 
план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. показва 104% отчетено 

4 600 000 лв.

2 874 343 лв.
Приоритет 1

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г.
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изпълнение спрямо първоначално заложеният индикативен бюджет. Трябва да бъде 
взето предвид, че преизпълнението на финансовия план може да се дължи и на 
консервативно залагане на индикативен бюджет на етапа на разработване на 
Програмата за реализация на плановия документ, за което при планиране на 
следващия период на изпълнение на мерки за устойчиво развитие на Община "Тунджа" 
може да се направи необходимата корекция. 

Предвид факта, че анализът на индикаторите за въздействие и резултат, както и 
оценката на ефективността показват отлично изпълнение на заложените цели, може да 
бъде направен изводът, че ОПР на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. се 
характеризира с отлична ефикасност на разходваните средства за реализиране на така 
заложените приоритети и мерки в Програмата за реализация на плана. Въпреки че е 
използван повече финансов ресурс от първоначално планирания, е постигнат добър 
баланс по отношение на ключовото съотношение разходи-резултати. Необходимите 
средства са успешно осигурени и целево използвани за реализацията на мерките по 
съответните приоритетни области в съответствие с визията и стратегическата програма 
на плановия документ за периода 2014-2020 г.  
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
 

Изводи относно системата за мониторинг и отчитане на 
цялостното изпълнение на Общинския план за развитие 
Целта на тази част от последващата оценка е да представи в систематизиран вид 
основните акценти от направените анализи във връзка с изпълнението на Общинския 
план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г.  

На база на направения анализ в настоящата Последваща оценка на ОПР на Община 
"Тунджа" за периода 2014-2020 г. могат да бъдат представени редица изводи относно 
реализираното, както и препоръки, които да допринесат за надграждането на 
провежданата местна политика за устойчиво развитие през следващия планов период 
(2021-2027 г.) и да бъдат използвани като коректив при ежегодното отчитане и 
актуализацията на новия План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за 
периода 2021-2027 г. 

Трябва да се отбележи, че извършването на анализа и оценката на стратегическия 
документ за развитието на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. беше 
осъществено при много добро сътрудничество с местната администрация (предоставен 
изчерпателен обем от изходни данни) и отлича комуникация. Процесът на изготвяне на 
последващата оценка беше значително улеснен от прилаганата от Община "Тунджа" 
система от ефективни методи и мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на 
програмата за реализацията на ОПР 2014-2020 г., както и от изготвените годишни 
доклади за наблюдение на неговото изпълнение, съгласно указанията в Закона за 
регионалното развитие и правилника за неговото прилагане.  

В контекста на гореизложеното може да бъде направено заключение, че през годините 
е прилагана ефективна система за мониторинг и отчитане на цялостното изпълнение на 
плана от Община "Тунджа", което свидетелства за това, че по отношение на 
реализирането на заложените в него проекти/дейности е работено активно и 
целенасочено от страна на общинското ръководство и администрация и че той е 
възприеман като "пътна карта" за развитието на общината, която действително да се 
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изпълни със смисъл и съдържание, а не просто като задължителен стратегически 
документ.  

Основни изводи от последващата оценка 
В резултат на извършената последваща оценка на Общинския план за развитие на 
Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. могат да бъдат направени следните изводи: 

➢ Стратегическата рамка на ОПР на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г. е 
детайлна и амбициозна. Тя включва: визия, 4 приоритетни области, 4 
стратегически цели, 15 приоритета, 22 специфични цели към отделните 
приоритети и 59 мерки, включващи съответни подмерки и дейности. Чрез своята 
целенасочена и активна дейност по нейната реализация, Община "Тунджа" е 
успяла до голяма степен да постигне заложеното в плана и да оползотвори 
местния потенциал за развитие.  

➢ Общинският план за развитие на Община "Тунджа" за периода 2014-2020 г.  се 
характеризира с отлична ефикасност на разходваните средства за реализиране 
на така заложените приоритети и мерки в Програмата за реализация на плана. 
Въпреки че е използван повече финансов ресурс от първоначално планирания е 
постигнат добър баланс по отношение на ключовото съотношение разходи-
резултати. Необходимите средства са успешно осигурени и целево използвани 
за реализацията на мерките по съответните приоритетни области в съответствие 
с визията и стратегическата програма на плановия документ за 2014-2020 г. 

➢ ОПР на Община "Тунджа" 2014-2020 г. отчита и много добра ефективност от 73% 
или 88 реализирани подмерки и дейности от първоначално заложени 121 
подмерки/дейности при разработването на плановия документ. Това показва 
високата степен на постигане на предварително поставените цели, 
благодарение на последователно провеждани политики чрез програми, мерки, 
инициативи и проекти. 

➢ Общината е търсила проактивно различни възможности за финансовото 
обезпечаване на изпълнението на ОПР, съответно оказване на трайно 
въздействие върху територията. В допълнение на средствата, заложени в 
общинския бюджет са привлечени средства от ПРСР, Оперативните програми и 
други донорски програми, както и държавния бюджет, чрез които са извършени 
значителни инвестиции за подобряване и развитие на техническата, социалната 
и туристическата инфраструктура, заложени в ОПР.  
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➢ Реализирани са проекти с насоченост към административния капацитет на 
Община "Тунджа" – осъществени са 2 проекта за повишаване квалификацията 
на общинските служители, финансирани от ОПАК (Оперативна програма 
"Административен капацитет"). 

➢ Реализирани са значителни действия в посока благоустрояване на селищната 
среда – подобряване и ремонтно възстановителни дейности, обновления на 
тротоарни площи, площади, зелени площи, алеи и съпътстваща инфраструктура, 
изграждане на парково осветление и др.  

➢ Трябва да се отбележи, че краят на плановия период в изпълнението на 
Общинския план за развитие, съвпада с глобалната финансово-икономическа 
криза, породена от пандемията от коронавирус. Този фактор може да се отчете 
като трудност при изпълнението на ОПР 2014-2020, която поставя редица 
предизвикателства пред всички важни сектори.  

➢ Анализът на проектната активност на Община "Тунджа" показва, че местната 
администрация е работила интензивно в посока разработване и управление на 
проекти. Прегледът на данните в ИСУН показва, че Община "Тунджа" притежава 
много добър капацитет за реализация на проекти в различни области и сфери, с 
разнообразна тематична насоченост. От общинската администрация се 
осъществяват проекти по линия на европейското финансиране с ресурсите на 
ФЕПНЛ, ЕФРР, ЕЗФРСР, ЕСФ. По данни на ИСУН и на администрацията на 
общината, по програмен период 2014-2020 Община "Тунджа" има реализирани 
2 проекта по ОП "Храни" на обща стойност 487 976,54 лв., 1 проект по линия на 
ОП "Развитие на човешките ресурси" на стойност 499 964,12 лв. и 2 проекта по 
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" на стойност 874 237,97 лв. 

➢ Чрез своята изключително успешна и активна дейност, важен принос за 
местното развитие има и Местна инициативна група "Тунджа" (МИГ "Тунджа"), на 
която учредител, съвместно и в партньорство със стопанския и нестопанския 
сектор на територията, е Община "Тунджа". Понастоящем в процес на 
изпълнение е Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 
МИГ "Тунджа", в рамките на която Общината е допустим бенефициент за 
финансиране по ОП РЧР, ОП НОИР, ПРСР, ОПОС. Договореният размер на БФП 
от 7 563 603,42 лв. нарежда МИГ – "Тунджа" в авангарда на местните 
инициативни групи по финансов ресурс на одобрените СВОМР.  
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➢ По отношение на международните партньорства, заключенията сочат, че 
Община "Тунджа" има успешен опит в разработването и управлението на 
съвместни проекти и инициативи с чуждестранни институции и организации. 
През периода 2014-2020 г. Община "Тунджа" и МИГ "Тунджа" са реализирали 
трансгранични проекти по Програма за ТГС България-Турция; заедно с 
партньори от Испания, Турция, Италия, Румъния и България, Община "Тунджа" 
участва в проекти по Програма Еразъм+: "Мост между културите" и "Open your 
minds through games" ("Да отворим умовете си чрез игри"), както и в проекта 
"Twinning project Tundzha-Anderlecht"; реализирани са съвместни инициативи с 
побратимени общини от Русия, Украйна, Беларус, Полша, Йордания, Португалия, 
Гърция, Турция. 

➢ Общинското ръководство и администрация на "Тунджа" имат изградена 
работеща система за наблюдение и контрол във връзка с обявяването на покани 
за проектни предложения по отделните оперативни програми и други програми 
и финансиращи схеми. 

➢ Организацията за изпълнение на ОПР в Община "Тунджа" може да се оцени като 
отлична, като е създадена ефективна система за неговия мониторинг и отчитане. 

 

Препоръки от последващата оценка 
На база извършената последваща оценка на Общинския план за развитие на Община 
"Тунджа" за периода 2014-2020 г. могат да бъдат изведени следните препоръки: 

➢ През следващия програмен период от определящо значение за развитието на 
общините ще бъде прилагането на инструмента Интегрирани териториални 
инвестиции (ИТИ) в рамките на новата програма "Развитие на регионите" 2021-
2027 г., чрез която ще се насърчава балансирано териториално развитие чрез 
полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции. 
Предвижда се целите на програмата да бъдат постигнати чрез значителна 
промяна в отношението, възгледите и перспективите към регионалното 
развитие, което ще се реализира именно чрез прилагането на интегриран 
териториален подход. Във фокуса на интегрирания териториален подход е 
ефективното използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и 
сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, 
както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия. В 
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рамките на интегрирания териториален подход на регионално ниво (6-те 
региона от NUTS 2) ще се подкрепят концепции за ИТИ, финансирани от 
различни източници. Всяка концепция ще включва набор от взаимосвързани и 
допълващи се (интегрирани) проекти/проектни идеи, насочени към територии с 
общи характеристики и/или потенциал за развитие, включващи най-
подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани за 
постигане на конкретна цел или приоритет на интегрирана териториална 
стратегия. Основна характеристика на интегрирания териториален подход е 
прилагането на принципа на партньорство. Във връзка с това, от ключово 
значение е Община "Тунджа" да продължи да развива и надгражда 
междуобщинското сътрудничество със своите стратегически партньори Община 
Ямбол и Община Сливен чрез подхода на ИТИ, като по този начин могат да 
бъдат съвместно реализирани редица интегрирани териториални проекти за 
развитие на територии, обекти и инфраструктура, попадащи в обхвата на трите 
съседни общини. 
 

➢ От особена важност за новия програмен период е МИГ – "Тунджа" да продължи 
с успешното изпълнение на мащабната интегрирана концепция за развитието на 
територията си – СВОМР, която съчетава финансиране по 5 оперативни 
програми и чрез която на територията на община "Тунджа" до 2023 г. ще бъдат 
инвестирани във финансирането на проекти на публичния, стопанския и 
нестопанския сектор безвъзмездни средства с общ размер над 7,5 млн. лв. С 
определящо значение за развитието на територията ще бъде продължаването на 
досегашната успешна практика и разработването и прилагането на последваща 
СВОМР с цел привличането на важни за развитието на цялата община 
финансови ресурси по различните програми през програмен период 2021-
2027 г. 
 

➢ Община "Тунджа" следва да продължава да развива и надгражда създадения 
успешен модел на партньорство и сътрудничество с представителите на бизнеса 
и гражданското общество, с цел отделните административни звена на местната 
власт и всички заинтересованите страни да работят заедно за разрешаването на 
общи проблеми или оползотворяване на потенциалите за устойчиво развитие на 
територия на общината, в дух на конструктивен диалог и прозрачност. 
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